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                                                  Umowa Nr ……./2013 

                                                     

 
zawarta w dniu 10.IX.2013r.  w Radomiu pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 11  

z siedzibą w Radomiu przy ul. Kościuszki 10, zwanym dalej „Przedszkolem”, reprezentowanym 

przez Dyrektora -   mgr Jolantą Tworek, 

                                 (imię i nazwisko) 

                                                                        a  

 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
                                               (imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego  dziecka) 

 

zamieszkałym w ………………………………………………………, NIP ………………………… 
                                               (dokładny adres zamieszkania rodzica, opiekuna prawnego dziecka) 

 

legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………………… wydanym przez  

 

…………………………………………………………………………………, zwanym dalej  
                                                        (seria i numer ) 
 

 „Rodzicem/Opiekunem prawnym”,  o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przedszkole świadczeń, o których mowa                    

w ust. 2 niniejszego paragrafu,  na rzecz dziecka: 

1) imiona dziecka ……………………………………………………………………………… 

2) nazwisko/nazwiska dziecka………………………………………………………………… 

3) data urodzenia dziecka ……………………………………………………………………… 

2. W ramach niniejszej umowy Przedszkole zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w wymiarze 5 godzin dziennie 

w godzinach: 8.00-13.00. 

2)   udzielania odpłatnie świadczeń w czasie przekraczających wymiar zajęć, o których mowa w pkt 1   

niniejszego paragrafu, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zmienionej Uchwałą Nr 583/2013 Rady Miejskiej  

w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej  

w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od …………… do ……………... . 
 

§ 2 
 

Przedszkole zapewnienia: 

1) udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, przez wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną, 

2) opiekę, wychowanie oraz warunki do uczenia się w atmosferze akceptacji  

i bezpieczeństwa; 

3) objęcie dziecka wymagającego dodatkowego wsparcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

5) odpłatne  wyżywienie. 

§ 3 
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W ramach niniejszej umowy Rodzic/Opiekun prawny  zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień statutu Przedszkola, zarządzeń dyrektora, w tym dotyczących 

świadczeń udzielanych w Przedszkolu, podawanych w formie komunikatów umieszczanych 

na tablicy ogłoszeń; 

2) współdziałania z Przedszkolem w zakresie dotyczącym pobytu w nim dziecka; 

3) terminowego i regularnego wnoszenia opłat z tytułu wyżywienia oraz za udzielane przez 

Przedszkole  świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2; 

4) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia 

obowiązującym w Przedszkolu lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej                  

do wykonywania tych czynności. 

§ 4 
 

Rodzic/Opiekun prawny  oświadcza, że w roku szkolnym 2013/2014 dziecko będzie przebywać   

w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach od ………..do ………… oraz korzystać 

będzie w tym czasie ze świadczeń: 

1)  obejmujących bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w wymiarze 5 godzin dziennie; 

2)  udzielanych przez Przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa  

w pkt 1 niniejszego paragrafu; 

3) z wyżywienia w ilości 3 posiłków dziennie. 
 

§ 5 
 

1. Opłata miesięczna za świadczenia udzielane przez Przedszkole składa się z opłaty: 

1) za świadczenia udzielane przez Przedszkole w czasie przekraczających wymiar zajęć,  

o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1; 

2) za wyżywienie. 

2. Na kwotę opłaty miesięcznej za świadczenia udzielane  przez Przedszkole składają się: 

1) kwota opłaty miesięcznej za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, realizowane 

przez Przedszkole, która stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia  

oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział.  

Stawka godzinowa za jedną godzinę świadczeń wynosi 1 zł. i pobierana jest za każdą 

rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne; 

2) kwota opłaty za wyżywienie stanowiąca iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego 

na wyżywienie dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym 

Przedszkole jest otwarte. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu  

o kwotę dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień jego  nieobecności. 

4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu,  z góry nie później niż do 10 dnia każdego  miesiąca.  

5. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ulega zmianie                       

w przypadku zmiany obowiązującej stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego 

paragrafu oraz w przypadku zmiany przez dyrektora Przedszkola, w porozumieniu z organem 

prowadzącym, wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.  

6. Opłata miesięczna w zmienionej wysokości obowiązuje od dnia  jej wprowadzenia. 

7. Zmiana wysokości opłaty miesięcznej nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

8. Opłata miesięczna za korzystanie z Przedszkola płatna jest gotówką w kasie. 

9. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, 

prowadzonych na życzenie Rodzica/Opiekuna prawnego przez inne podmioty niż Przedszkole. 
 

§ 6 
 

1. Opłatę miesięczną Rodzic/Opiekun prawny ponosi w czasie trwania całego roku szkolnego,                    

z wyłączeniem przerw w pracy Przedszkola ustalanych na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, będą udzielane przez Przedszkole tylko  

po dokonaniu opłaty w terminach określonych w § 5 ust. 4 oraz w formie wskazanej w § 5 ust. 8. 
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§ 7 
 

Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez: 

1) Rodzica/Opiekuna prawnego za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym                              

w formie pisemnej; 

2) Przedszkole za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

a) zalegania przez Rodzica/Opiekuna prawnego z uiszczaniem opłat za świadczenia udzielane 

przez Przedszkole za okres jednego miesiąca, 

b) nieuzasadnionej absencji dziecka w Przedszkolu przez okres co najmniej 14 dni 

kalendarzowych (wskazanie przyczyny powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż  

w siódmym dniu nieobecności dziecka), 

c)  innych przyczyn określonych w statucie Przedszkola. 
 

§ 8 
 

Zmiana warunków umowy, z wyłączeniem postanowień § 5, wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o systemie oświaty i statutu Przedszkola. 
 

§ 10 
 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 10.IX.2013r. do dnia 30.VI. 2014r. 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej                     

ze stron umowy. 

 

 

 

 

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

   Rodzic/Opiekun prawny                                                                                    Przedszkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

  


