
                                           UMOWA NR...../....../ 08 /2016r. 

 

w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego prowadzonego przez          

Miasto Kielce 
 

zawarta w dniu 01.08.2016 r. pomiędzy: 

Przedszkole Samorządowe nr 42 w Kielcach 25-435, E. Orzeszkowej 26  reprezentowanym 

przez dyrektora mgr Ewa Korona, zwaną dalej „przedszkolem”  

a 

Panią/Panem ................................................. 

 

Zamieszkałą/ym w .........................,   ul ........................................................legitymującym się 

dowodem osobistym seria ......     Nr .....................  , zwanym dalej „rodzicem/opiekunem 

 

 prawnym” tel..................................... 

 

Nr e-maila....................................................................................................... 

 

Nr konta Bankowego.................................................................................... 

 

Nr karty magnetycznej do terminala................................................................ 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo-wychowawczych 

i dydaktycznych na rzecz dziecka ...........................................       

ur.............................................. dalej „dzieckiem”, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), zwaną dalej „ustawą” 
oraz Uchwałą Nr LXIV/1113/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Miasto Kielce, zwaną dalej „uchwałą”  

§ 2 
 

 

Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. 

 

§3 

 

1.Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnych świadczeń obejmujących 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie.  

2.Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym 

godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:" 

    1)realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: 

         a) fachowej opieki pedagogicznej, 

         b) rozwijania zdolności twórczych, 

         c) wspierania indywidualnych zainteresowań; 

   2)organizowanie zajęć sportowych , 

   3)prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających, 

 

 2. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. 



§4 

W okresie przebywania dziecka w placówce, który stanowi przedmiot umowy, obowiązują  

Statut Przedszkola oraz zarządzenia dyrektora placówki. 

. 

 

§5 

1. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z: 

     1)usług przedszkola  

 

         w godz. od ................do  ................; 

 

     2)wyżywienia w ilości ............ posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, obiad i 

podwieczorek (niepotrzebne skreślić). 

2. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z odpłatnych świadczeń, określonych 

w §3 ust.1 niniejszej umowy, w wymiarze……godzin dziennie wg. stawek opłaty 

określonych w uchwale. 

§ 6 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 

1.przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 5 ust.1 pkt.1 niniejszej umowy; 

2.terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie; 

 

§ 7 

1.Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez 

dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 3 ust.1 umowy. Miesięczna 

wysokość opłat stanowi iloczyn: 

1)stawki godzinowej określonej uchwałą, 

             2)zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 5 ust.2 

niniejszej umowy, 

                   3)liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 

2.Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłat z tytułu korzystania z 

wyżywienia, które wynoszą: 

            1)za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 6.00zł x liczba dni pracy 

przedszkola w danym miesiącu 

            2)za 2 posiłki(śniadanie, obiad) – 80% dziennej stawki żywieniowej tj. 4,80.zł x liczba 

dni pracy przedszkola w danym miesiącu; 

 3.Wysokość stawki żywieniowej określonej w ust.2, ustala dyrektor przedszkola w 

porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty 

surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu bez 

konieczności zmiany niniejszej umowy. O zmianie stawki rodzice będą zawiadamiani w 

sposób zwyczajowo przyjęty w placówce. 

 4.Opłata za stawkę żywieniową określona w ust.2 podlega zwrotowi za każdy dzień 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 5.Opłata, o której mowa w ust.1 i 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z 

zasadami obowiązującymi w rachunkowości. 

 

 

 

 

 



§ 8 

 

1.W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy w trakcie miesiąca, opłata wymieniona w § 

7 ust.1 i ust.2 naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy lub do dnia jej 

rozwiązania. 

            2. Odpisy za nieobecność dziecka w  przedszkolu, dokonana zostanie na zakończenie 

okresu rozliczeniowego i przelana na konto rodzica. 

 

 

§ 9 

1.Opłaty, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, płatne są z góry do 15-go każdego 

miesiąca, na numer konta bankowego : 

   ING Bank Śląski S.A.  33 1050 1461 1000 0023 5339 5581 

2.Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. 

 

§ 10 

 

1.W przypadku 3-krotnego pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym 

poza czas zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego, naliczana  będzie dodatkowa 

opłata w wysokości 46,50 zł za każdą rozpoczęta godzinę. 

 

2.Powyższa należność zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług przedszkola. 

     

§ 11" 

1.Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego z 

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2.Dyrektor przedszkola ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem  1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie 

Przedszkola. 

3.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

§ 12 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie zgodnie  Ustawa z dnia 7 
września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), zwaną 
dalej „ustawą” oraz Uchwałą Nr LXIV/1113/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Miasto Kielce, Statut Przedszkola oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2 .Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem                    
§ 7 ust. 3 umowy 
 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie 

Sądom Powszechnym w Kielcach. 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                         Podpis dyrektora  przedszkola 

                                                                                                                                



 


