
UMOWA  na rok przedszkolny 2018/2019 
 
 
zawarta od dnia 1 września 2018 pomiędzy 
 

….................................................................. 
 
zamieszkały w …...................................................................................., nr tel. 
 
zwanych dalej Rodzicem. 
 
 
 
Przedszkolem Leśna chatka Puchatka 
z siedzibą w Zakrzewie 
reprezentowanym przez Danutę Strzesak 
zwanym dalej Przedszkolem 
 
o następującej treści: 
      §1 
 
1. Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w czasie roku przedszkolnego 2018/2019 

 
nad  ….............................................................. zwanym dalej dzieckiem 
 
ur.  ….........................................   w ….........................................., pesel 
 
zam. …........................................................................,   zameldowania j. w. 
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00 
 
2. W czasie przebywania w przedszkolu dziecko: 
Ø otrzymuje cztery posiłki dziennie: śniadanie, zupę, II danie i podwieczorek 
Ø ma organizowane zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową MEN oraz programu 
wspomagającego „Klucz do uczenia się”; 
Ø pobiera lekcje języka angielskiego 5 razy w tygodniu prowadzone przez wychowawcę, 
Ø uczestniczy w zajęciach dodatkowych według pakietu, 
Ø uczestniczy we wcześniej zaplanowanych wycieczkach i imprezach przedszkolnych 
 
3. Rok przedszkolny trwa od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 
 
      §2 
 
1. Czesne za pobyt dziecka w Przedszkolu jest płatne z góry do 3-ego każdego miesiąca na poniższy rachunek bankowy 
Danuta Strzesak 

PKO	26 1020 4027 0000 1002 1408 4653 
 
 
2. Miesięczne czesne za rok przedszkolny 2018/2019 wynosi  1050 PLN, pakiet Rekin 
(słownie jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych). Do powyższej stawki należy doliczyć koszt wyżywienia, 10 PLN za dzień pobytu 
dziecka w Przedszkolu. 
 
3. Podwyżka czesnego jest możliwa w ciągu roku przedszkolnego w przypadku zmian przepisów podatkowych, które mogłyby 
wpłynąć na wysokość kwoty czesnego. W takim wypadku Przedszkole zawiadomi Rodzica na piśmie lub mailem o zmianie 
czesnego z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem, a Rodzic, który nie wyraża zgody ma prawo do pisemnego odstąpienia od 
umowy ze skutkiem na dzień przewidywanego wejścia w życie nowego postanowienia umowy obejmującego zmianę umowy. 
4. Jeżeli dziecko jest nieobecne , Przedszkole zwraca uiszczoną należność za każdy dzień wyżywienia dziecka, jeżeli Rodzic 
zawiadomi Przedszkole o przewidywanej nieobecności dziecka do godziny 9.00 dnia poprzedzającego nieobecność. 
5. Rozliczenie stawki żywieniowej, o której mowa w ust. 2, następuje w następnym miesiącu po miesiącu, w którym miała miejsce 
nieobecność dziecka. 
6. Dzienna stawka żywieniowa na rok przedszkolny 2018/2019  wynosi 10 zł (słownie dziesięć zł). Kwota ta może ulec zmianie, 



jeśli Przedszkole wraz z Rodzicami podejmą decyzję o zmianie firmy kateringowej dostarczającej pożywienie do Przedszkola lub 
firma obecna zmieni stawki za posiłek. 

 
7. Rodzic zobowiązany jest do pokrycia za rok 2018/2019 kosztów ubezpieczenia szkolnego NW oraz kosztów zakupu wskazanych 
przez Przedszkole podręczników do podstawy programowej i do nauki języka angielskiego. Przedszkole w imieniu rodziców zakupi 
również wyprawkę plastyczną na cały rok przedszkolny oraz chusteczki higieniczne. .Wyżej wymienione koszty zostaną określone 
do dnia 30 czerwca 2018 i nie przekroczą kwoty 300zł (słownie: trzystu złotych) 
 

      §3 
 
W razie nagłej choroby dziecka dyrektor Przedszkola zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Rodzica 
zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w karcie informacyjnej o dziecku i w razie potrzeby bezzwłocznie 
zawiadomić lekarza lub pogotowie ratunkowe. 
 
      §4 
 
Rodzic zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w przedmioty osobistego użytku, szczególnie: 

Ø książek do podstawy programowej i języka angielskiego 
Ø pantofle domowe, kalosze 
Ø szczoteczkę do zębów, pastę, kubek 
Ø ręcznik do rąk 
Ø komplet bielizny na zmianę 
Ø fartuszek do malowania farbami 

Dostarczone do przedszkola przedmioty Rodzic podpisuje imieniem i nazwiskiem dziecka. 
 
      §5 
 
Rodzic wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na umieszczenie na stronie www przedszkola zdjęć dziecka w ramach Kroniki 
Przedszkola na zasadach opisanych w REGULAMINIE PRZEDSZKOLA. 
 
      §6 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas roku przedszkolnego 2018/2019 tj. od dnia 01.09.2018 do dnia 31.08.2019 r. 
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron. 
3. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy Przedszkole nie zwraca żadnych wcześniej wpłaconych opłat. 

 
      §7 
 

1. Integralną część umowy stanowi Regulamin i Statut obowiązujący w dniu roku przedszkolnego 2018 
/2019, które jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola. 

2. W przypadku braku akceptacji przez Rodziców zapisów stanowiących znowelizowanie postanowienia 
Regulaminu i Statutu w stosunku do postanowień obowiązujących w dniu podpisania niniejszej Umowy, 
rodzice mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

3. Wszelkie zmiany w STATUCIE przedszkola wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Referat Oświaty 
Urzędu Gminy w Dopiewie. 

4. O zmianach w treści REGULAMINU lub STATUTU Rodzic jest informowany na piśmie bądź mailem. 
5. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola przewidziane w Regulaminie jest tożsame z 

rozwiązaniem niniejszej umowy 
 

      §8 
 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 
 
 
 
Podpisy Rodziców           
 
        
……………………………….   ……………………………………  
 …………………………………….. 
**Jeśli oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem- wymagane są podpisy każdego z nich. W przypadku gdy opiekę nad 
dzieckiem sprawują inne osoby niż Rodzice konieczne jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego do opieki nad 
dzieckiem tych osób i wymagane są podpisy każdego z opiekunów prawnych. 



*niepotrzebne skreślić 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Potwierdzam otrzymanie REGULAMINU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I STATUTU. 
Oświadczam, że zapoznałem się z ich treścią. 
  
Podpisy Rodziców** 
 
 
……………………………………..     ……………………………………. 
 
 
 
 
 
Wyrażam/ nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z religii. 
 
 
Podpis Rodzica 

	
	
	


