
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG 
 

zawarta w dniu 01.01.2012r. między Miastem Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 

w imieniu którego działa: 

Dyrektor Publicznego Przedszkola  Nr 1 Grażyna Swieżak 

a 

rodzicem/opiekunem/ 

.............................................................................................................................................................................. 

( imię i nazwisko) 

zamieszkałym/zamieszkałą 

w............................................................................................................................................................................ 

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym seria........................nr....................................................., 

nr pesel..................................................., 

zwanym dalej „Usługobiorcą” ,  o  świadczenie usług dla dziecka/dzieci/: 

............................................................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 

....................................................................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 

 
      § 1 

1. Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie: 
1) do pięciu godzin dziennie* - bezpłatna realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00, która 
ulega przesunięciu o czas trwania zajęć dodatkowych  
2) powyżej 5 godzin dziennie* 

*niepotrzebne skreślić 
 
2. Dziecko korzystać będzie z : 

1) śniadania* 
2) obiadu* 
3) podwieczorku* 

*niepotrzebne skreślić 
W przypadku przebywania dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie, obowiązuje pełne 
wyżywienie obejmujące trzy posiłki. 

§ 2 

1. Usługobiorca, zobowiązuje się do wnoszenia do dnia 15 każdego miesiąca, z góry: 

1)  opłat miesięcznych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

 

2)opłat za wyżywienie dziecka w wysokości 8 zł za każdy dzień pobytu dziecka, w tym: 

a)  2 zł za śniadanie, 

b)  4 zł za obiad, 

c)  2 za podwieczorek. 

2. Opłata miesięczna  za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego podlega proporcjonalnemu  zmniejszeniu: 

• za każdą niewykorzystaną godzinę podczas pobytu dziecka w przedszkolu, 

• za każdy dzień (5,5 godzin) nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem zgłoszenia 



nieobecności dziecka do godz. 8:30 pierwszego dnia nieobecności. 

 Zwrot uiszczonej opłaty odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym przez potrącenie z opłaty 
miesięcznej. 

3. Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za 
każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej       w 
formie odpisu w kolejnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia absencji dziecka do godz. 8:30 pierwszego 
dnia nieobecności. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej powyżej jednego miesiąca spowodowanej 
chorobą, rodzic/opiekun obowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi przedszkola odpowiedniego 
zaświadczenia lekarskiego. W przypadku nieobecności nie potwierdzonej takim zaświadczeniem dyrektor 
przedszkola może wypowiedzieć umowę. 

 
        §3 

Inne świadczenia przedszkola, w szczególności rytmika i nauka języków obcych, są organizowane  przez 
przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola, pod warunkiem 
uprzedniego pełnego pokrycia przez rodziców (opiekunów) kosztów tych świadczeń. 
 

        §4 

1. Przedszkole świadczy usługi objęte niniejszą umową od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od  7.00 do 17:30,  zgodnie z arkuszem organizacji pracy 
placówki na dany rok szkolny. 
2. Usługobiorca zobowiązuje się przyprowadzać dziecko zdrowe do godz. 8:00 i odbierać do godz. 17:30  
tego samego dnia. 

        §5 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może być dokonywane wyłącznie przez rodziców 
( opiekunów) lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. 
 

        §6 

Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola. 

§7 

1. Umowa może zostać wypowiedziana pisemnie przez każdą ze stron z co najmniej 2- tygodniowym 
wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wniesienia opłaty miesięcznej 
oraz za wyżywienie przez okres co najmniej 1 miesiąca. 
 

§8 

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.09.2012r. do dnia 30.06.2013r. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

        §10 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby przedszkola. 

        §11 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 dla każdej ze stron. 

 

  USŁUGOBIORCA      PRZEDSZKOLE 


