
UMOWA  

zawarta w dniu ………….…………. w Rzeszowie pomiędzy:  

Niepublicznym Przedszkolem ,,Akademia Małego Inżyniera’’ z siedzibą w Rzeszowie 

przy ul. Gromskiego 10, 35-233 Rzeszów, posiadającym NIP 687-189-5339, 

reprezentowanym przez Małgorzatę Orłowską, zwane w dalszej części umowy 

„Przedszkolem”  

a 
1) …………………………………………………2) ………………............................ 

(imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów)  

adres zamieszkania:  

………………………………………….…………………………………... 

legitymującymi się dowodami osobistymi kolejno o numerach: 

1) …………………………………………………2) ………………............................ 

posiadającymi kolejno numery PESEL: 

1) …………………………………………………2) ………………............................ 
zwanymi dalej „Rodzicem”,  
w treści umowy łącznie zwanymi także „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” o 

następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umowy”) jest świadczenie usług 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Przedszkolu na rzecz dziecka/dzieci: 

a) Imię/ Imiona…………………………………………………………………... 

b) Nazwisko………………………………………………………………….. 

c) Data urodzenia …………………………/Pesel………………………………… 

d) Miejsce urodzenia………………………………………………………………. 

e) Adres zamieszkania………………………………………………………......... 



f) Adres zameldowania……………………………………………………………. 

- zwanym/zwaną dalej „Dzieckiem”, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie oraz dokumentach wewnętrznych obowiązujących w Przedszkolu.  

2. Szczegółowe dane na temat Dziecka oraz Rodziców zawiera Karta Zgłoszenia Dziecka 

do Przedszkola, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Rodzic oświadcza, iż zna i rozumie specyfikę oraz zasady funkcjonowania przedszkoli 

integracyjnych i jednocześnie wyraża wolę uczestniczenia Dziecka w zajęciach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Przedszkole. 

§2 

1. Cele, zadania i organizacja pracy przedszkola a także obowiązki stron umowy określane są 

w Statucie przedszkola, zapoznanie się z którymi Rodzic niniejszym potwierdza i akceptuje 

jego postanowienia. 

2. Rodzic zobowiązany jest nadto do zapoznawania się na bieżąco i stosowania do  

wydawanych przez Przedszkole ogłoszeń, informacji, a także zarządzeń, które przekazywane 

będą Rodzicom w sposób ustalony przez Przedszkole oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. 

3. Rodzice zobowiązują się do brania udziału w organizowanych przez Przedszkole 

zebraniach oraz spotkania. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym 

przez Przedszkole terminie zebrania lub spotkania, Rodzic zobowiązany jest do 

poinformowania o tym personel Przedszkola. 

§3 

1. Przedszkole w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do sumiennego,  

starannego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

i związanych z jej przedmiotem, a w szczególności do dbania o bezpieczeństwo dzieci w 

czasie wykonywania umowy, realizację zajęć wychowawczych i terapeutycznych 

zgodnie z programem i indywidualnymi zaleceniami. 

2. Rodzic oświadcza, iż: 

a) w pełni zrozumiał i w akceptuje sposób oraz procedury konieczne do przeprowadzenia zajęć 

wychowawczych i terapeutycznych, jak i wszelkich innych czynności niezbędnych do 



prawidłowej oraz zapewniającej wszystkim Dzieciom, jak i pracownikom bezpieczeństwo, 

realizacji zajęć, 

b)  zobowiązuje się do dbania o regularne uczęszczanie Dziecka na zajęcia. W przypadku 

planowanej lub nagłej absencji Dziecka, zobowiązany jest do poinformowania Przedszkola  o 

tym, jak i o przewidywanym okresie nieobecności, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, 

c) współpracował będzie z Przedszkolem, jego personelem, a także innymi Rodzicami w celu jak 

najlepszego zapewnienia funkcjonowania Dziecka w Przedszkolu, dążenia do jego rozwoju 

społecznego, emocjonalnego, a także edukacyjnego; 

d)  Zobowiązuje się przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie zdrowe Dziecko. Przedszkole 

uprawnione jest do domowy przyjęcia Dziecka do Przedszkola jeżeli zauważy objawy choroby, a 

także żądania dostarczenia przez Rodzica zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 

Dziecko może uczęszczać do Przedszkola, w szczególności w przypadku choroby zakaźnej.  

d) W przypadku wystąpienia u Dziecka choroby zakaźnej zobowiązuje się do natychmiastowego 

powiadomienia Przedszkola, aby mogło podjąć stosowne kroki mające na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenienia się choroby; 

e) nie zawarł z innym podmiotem, na okres obowiązywania niniejszej umowy, umów o 

analogicznym charakterze z innymi podmiotami świadczącymi usługi wychowania 

przedszkolnego. W przypadku nie dotrzymania wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

zobowiązania Przedszkole uprawnione jest do obciążenia Rodziców  karą umowną  w 

wysokości równej kwocie dotacji przyznawanej przedszkolom niepublicznym z budżetu 

gminy, jaką Przedszkole mogłoby otrzymać przez cały okres jednoczesnego obowiązywania 

innej umowy o analogicznym charakterze w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola. 

§4 

1. Odpłatność za świadczone w ramach niniejszej umowy przez Przedszkole usługi w 

roku 2022/2023  wynosi : 

a. czesne –  600 zł 

b. stawka żywieniowa dzienna –  14,50 zł 

c. zajęcia dodatkowe- według cen ustalonych i obowiązujących w Przedszkolu.  



2. Opłaty określone w ust. 1 lit. a) oraz c), tj. czesne, opłata za zajęcia dodatkowe oraz  

stawka żywieniowa, zgodnie z liczbą zgłoszonych obecności/nieobecności, płatne są 

przelewem na rachunek bankowy Przedszkola podany w ust. 5, w terminie do 10-go 

dnia każdego miesiąca. 

3. Opłaty za wyżywienie określone w ust. 1 lit. b) płatne są po zakończeniu danego 

miesiąca, według rzeczywistego uczęszczania dziecka do Przedszkola. W przypadku 

niepowiadomienia przez Rodzica, że Dziecko będzie w danym dniu lub przez 

wskazany okres nieobecne, Przedszkole uprawnione jest do naliczenia opłat za 

wyżywienie tak jakby Dziecko było obecne 

4. Czesne może ulec zmianie w przypadku, zwiększenia zakresu świadczonych przez 

Przedszkole usług, zmiany przepisów prawa, które w sposób bezpośredni wpływać 

będą na koszty prowadzonej działalności, a których nie było możliwości przewidzieć 

przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku podwyższenia czesnego, Rodzic 

zostanie o tym poinformowany przez Przedszkole w formie pisemnej za miesięcznym 

wyprzedzeniem. W przypadku braku zgody Rodzica na podwyższoną stawkę 

czesnego jest on uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podwyższeniu 

czesnego. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i w takiej sytuacji Rodzic uprawniony jest do przyprowadzania 

dziecka do Przedszkola do końca miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie. 

5. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który uiszczana 

jest opłata oraz wyszczególnienie rodzajów i kwot opłat. Opłat należy dokonać na 

rachunek: 

          Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera 

ul. Gromskiego 10, 35-233 Rzeszów 

nr rachunku bankowego  

98 1140 2004 0000 3602 8050 1547 

mBank 



6. Za opóźnienie w płatnościach Przedszkole naliczy ustawowe odsetki, które Rodzic 

zobowiązany jest doliczyć do opłat należnych na kolejny miesiąc. 

7. Przy zawarciu niniejszej umowy Przedszkole pobiera opłatę rezerwacyjną w kwocie 

czesnego za jeden miesiąc, o którym mowa w ust. 1 lit. a), które zaliczone zostanie na 

poczet czesnego. 

8. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy na skutek zamknięcia Przedszkola lub 

ograniczenia liczny dzieci w Przedszkolu z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, 

Dziecko nie będzie mogło uczęszczać do Przedszkola, a Przedszkole prowadziło 

będzie naukę w formie zdalnej, Rodzic zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Przedszkola czesnego w wysokości określonej w ust. 1 lit. a) oraz c), chyba, że co 

innego wynikać będzie z przepisów prawa, bądź wewnętrznych decyzji Przedszkola. 

§5 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony/ na czas określony od …….do………r..  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Przedszkole zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiące, w których 

nastąpiło wypowiedzenie umowy, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszczało do 

Przedszkola, chyba, że rozwiązanie nastąpiło na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Przedszkole.  

4. Przedszkole uprawnione jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku: 

a) Zalegania z zapłatą czesnego i innych opłat określonych w §4 ust. 1 o co najmniej 

30 dni lub 

b) Rażącego naruszenia postanowień umowy, statutu lub innych wewnętrznych 

uregulowań przez Rodziców, 

pod warunkiem wezwania Rodziców do zapłaty lub zaprzestania naruszeń umowy, 

statutu lub innych wewnętrznych uregulowań z wyznaczeniem dodatkowego terminu 

nie krótszego niż 7 dni. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego na wezwaniu 



równoznaczny jest ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie 

natychmiastowym. 

§6 

1. Umowa zostaje zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

wewnętrzne Przedszkola, a także Kodeks Cywilny. 

5. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszystkie spory polubownie. 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla miejsca siedziby strony powodowej. 

……………………………………    ………………………………….. 

Przedszkole       Rodzic 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych: 

………………………………….. 

Rodzic 


