
Umowa nr ……........2020/2021

o świadczeniu usług w Niepublicznym Przedszkolu „REKSIO” w Sieradzu 

zawarta dnia……………………między:

Niepublicznym Przedszkolem REKSIO z siedzibą przy ul. Organizacji Katyń 15,  98-200 Sieradz, którego
organem  prowadzącym  jest  Stowarzyszenie  Rozwoju  Przyszłości  PROGRESS,  NIP  827-23-04-385,
REGON  101521324,  reprezentowanym  przez  Dyrektora,   Panią  Katarzynę  Polanowską zwanym  dalej
Usługodawcą,

a

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:……………………………………………………

Seria i numer dowodu osobistego: ......................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………….………………..................................................................

Telefon: ......................................................     E-mail: .......................................................................

zwanym dalej Usługobiorcą. 

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług wychowawczo - opiekuńczych 

i dydaktycznych oraz żywienie dziecka:

Imię ( imiona) i nazwisko: …………………..

Data i miejsce urodzenia: ………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………..

PESEL dziecka: ……………………..

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2020 r.  do 31.08.2021 r.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do:
1. Sprawowania opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
2. Stworzenia warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaganej

przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
4. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.
5. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień dziecka.
6. Zapewnienia wyżywienia dziecku zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i przepisami 

higieniczno-sanitarnymi.
7. Współdziałania  z  rodzicami  w  zakresie  kształcenia,  opieki  i  wychowania  dziecka  w celu

wspomagania wychowawczej roli rodziny. 

§ 4

Usługobiorca zobowiązuje się do:

1. Respektowania postanowień niniejszej umowy.

2. Terminowego i regularnego wnoszenia ustalonych opłat za świadczone usługi.

3. Współdziałania z przedszkolem w zakresie wychowania dziecka.
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4. Odbierania dziecka z przedszkola najpóźniej o godzinie zamknięcia. 

5. Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub pisemnego upoważnienia innej
osoby pełnoletniej do wykonywania tych czynności.

§ 5
1. Przy  podpisaniu  niniejszej  umowy  pobierana  jest  jednorazowa,  bezzwrotna  opłata  wpisowa  w

wysokości 400,00/300,00 zł. Usługobiorca potwierdza wpłatę ww. opłaty okazując bankowy dowód
wpłaty.  Miesięczna  opłata  za  wykonywanie  usług  wychowawczo-opiekuńczych  i dydaktycznych
wynosi 650,00 zł.

2. Usługobiorcy przysługuje dzienny odpis w wysokości 13 zł za niewykorzystane wyżywienie z tytułu
nieobecności  dziecka  w  przedszkolu.  Nieobecność  dziecka  należy  zgłosić  co  najmniej  dzień
wcześniej w stosunku do dnia, w którym dziecko będzie nieobecne do godz. 15.00. 

3. Opłata powinna być wniesiona do 5 dnia każdego miesiąca na konto (Bank BGŻ BNP PARIBAS 94
2030 0045 1110 0000 0262 6240) bądź gotówką do kasy Stowarzyszenia. Za dzień zapłaty uznaje się
datę wpływu kwoty na rachunek bankowy.

4. Opłata za pobyt dziecka należna jest za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.
5. W  przypadku  kiedy  zapis  dziecka  do  przedszkola  nie  następuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,

wysokość opłaty za ten miesiąc zostaje naliczona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym
miesiącu.

§ 6

1. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w każdym czasie.
Okres wypowiedzenia obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

2. Pierwszy miesiąc wypowiedzenia liczony jest począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi
czyli od dnia 1.09.2020.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadkach:

a) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy,

b) miesięcznej zaległości w opłacie po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty, 

c) choroby dziecka będącej zagrożeniem bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,

d) braku  współpracy  między  kadrą  pedagogiczną  a  Usługobiorcą  w  kwestii  rozwiązywania
problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

4. Usługobiorca może rozwiązać umowę w przypadku niespełnienia postanowień niniejszej umowy, w
szczególności określonych w § 3.

5. Za okres wypowiedzenia należy opłacić czesne w wysokości miesięcznej opłaty.

§ 7

Niniejsza umowa nabiera mocy z dniem podpisania przez obie strony.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Usługobiorca  i  Usługodawca  zobowiązują  się  rozpatrywać  wszystkie  spory  polubownie.  W razie  braku
możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Usługodawcy.

§ 10

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11



Usługobiorca  oświadcza,  że  podane  w  umowie  dane  osobowe  są  zgodne  z  prawdą,  jednocześnie
zobowiązuje się do podania Usługodawcy zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy zmian w
tym zakresie.

data, podpis usługodawcy     data, podpis usługobiorcy
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