
UMOWA nr         /2016 

w sprawie korzystania z usług Niepublicznego Przedszkola Integracyjno – Terapeutycznym 

,,Akademia Malucha'' w Łomży 

 

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:  

Niepublicznym Przedszkolem Integracyjno – Terapeutycznym ,,Akademia Malucha'' w 

Łomży ul. Woj. Polskiego 151 reprezentowanym przez Marzenę Barbarę Zabielską- 

Dyrektora  Przedszkola, zwanym/ą  dalej Zleceniobiorcą, a 

Panią/Panem……………………………… ………………………………. zam. w …………………. 

ul…………………..legitymującą się dowodem osobistym seria……………………nr………….., zwanym 

dalej 

Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka ………………………………….ur. ………………..w …………… 

zwanym dalej Zleceniodawcą zwane łącznie „Stronami” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Zleceniobiorcę świadczeń opiekuńczo - 

wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

(dzieci od 3 r.ż.) oraz dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, 

wykraczajacych poza podstawę programową na rzecz dziecka: 

1)……………………………………, PESEL…………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

& 2  

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………… 2016r do dnia……………... 

   

 

§ 3 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmują opłaty za 

nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, a w szczególności za zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze i kształcące: 



 elementy z nowej podstawy programowej:  z zakresu czytania i przygotowania  do 

nabywania umiejętności pisania, umiejętności matematycznych,  

 gry i zabawy usprawniające komunikację interpersonalną, 

 zabawy i zajęcia z obszaru edukacji artystycznej w tym: plastycznej, muzycznej, 

teatralnej, 

 zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę mała i dużą, 

 oddziaływania relaksacyjne w różnych formach, 

 zabawy tematyczne przygotowujące dzieci do pełnienia ról społecznych, 

kształtowania postaw prospołecznych, 

 zabawy konstrukcyjne rozwijające wyobraźnię przestrzenną, 

 zabawy badawcze, eksperymentalne rozwijające zainteresowania naukami 

matematyczno-przyrodniczymi, 

 przygotowanie dziecka do udziału w uroczystościach, imprezach, konkursach, 

turniejach okolicznościowych i środowiskowych 

 opieka nad dzieckiem w czasie realizacji w/w zabaw i zajęć 

 

§ 4 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko: 

1) przebywać będzie w Przedszkolu codziennie w godz. od…..do….. 

(w tym czas realizacji podstawy programowej w godzinach od 9.00 do 14.00). 

2) korzystać będzie  z wyżywienia ( śniadanie, obiad, podwieczorek)TAK/ 

2. Opłata  za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi……. 

 

§ 5 

1. Opłata, o której mowa w § 3 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

2. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 8 zł dziennie. Zleceniobiorca zastrzega zmianę 

wysokości stawki żywieniowej w przypadku wzrostu cen zakupu surowców 

spożywczych. 



3. Nieobecności Dziecka w Przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej, odlicza 

się natomiast stawkę za wyżywienie, powyżej trzech dni nieobecności Dziecka, zgłoszonej 

przez Rodzica.   

§ 6 

W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola o zdeklarowanej w § 3 ust. po godzinie 

17.00, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 20 złotych. 

 

§ 7 

1. Opłaty, o których mowa w § 4ust.1, § 5 ust.2 oraz w § 6 naliczane będą miesięcznie. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić – bez wezwania – naliczoną opłatę za dany 

miesiąc w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na konto Zleceniobiorcy 

lub w  kasie przedszkola – Nr  konta 06 2490 0005 0000 4500 4032 1812 

W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu 

płatności uważa się następny dzień powszedni.  

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy.  

4. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki 

ustawowe.  

§ 8 

1. Zleceniodawca ma prawo zmienić zapisy niniejszej umowy, o których mowa w § 3 

punkt 2 za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na 

piśmie u Dyrektora Przedszkola tj. ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z 

terminowego wnoszenia opłat przekraczających 30 dni. 

3. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rezygnacji z korzystania z usług przedszkola. 

 

§ 9 

    Rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek złożyć do Dyrektora Przedszkola  

   „Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z  przedszkola”.  

 



 

§ 10 

1. Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana 

zgodnie z przepisami tego prawa. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy regulujące 

umowę zlecenia. 

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonywaniem niniejszej umowy, które 

nie zostaną rozwiązane przez strony umowy na drodze polubownej, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§10 

 

  Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

  jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  zakresie niezbędnym dla realizacji procesu dydaktyczno -  wychowawczego / 

art.23 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997/ tekst jednolity Dz. U.Nr 101 z 2002 z póżn. Zm/ 

 

 

 

…………………………….                                                     ………………………. 

 (podpisy Zleceniodawcy)                                                    (podpis Zleceniobiorcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


