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UMOWA

O ŚWIADCZENIU USŁUG W PRZEDSZKOLU 
„Wesołe Przedszkolaki” Sp. z.o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 4, 43-603 Jaworzno

Zawarta dnia ……………………………………….. w Jaworznie pomiędzy:

Przedszkolem  „Wesołe  Przedszkolaki”  Sp.  z.o.o.  w  Jaworznie,  ul  Inwalidów 
Wojennych 4 zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Katowicach Krajowy Rejestr 
Sądowy pod numerem KRS 0000431906 reprezentowanym  przez 

Dyrektora Przedszkola………………..…………………………...………….………..……
zwanym dalej Usługodawcą

a

Rodzicami/opiekunami prawnymi  …………………………………………………………

Zamieszkałymi ……………………………………………………………………………….

Legitymującymi się dowodem osobistym (seria, numer)………………………………..

Wydanym przez …………………………………………….……………………………….
Zwanymi dalej Usługobiorcami.

§1

Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usług  dydaktycznych  i  opiekuńczo-
wychowawczych w Przedszkolu „Wesołe Przedszkolaki” Sp. z.o.o. dla dziecka: 

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

§2

 Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola (do 
wglądu u Dyrektora przedszkola)

§3
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1. Usługi świadczone w Przedszkolu „Wesołe Przedszkolaki” Sp. z. o.o. są odpłatne.

Odpłatność w roku przedszkolnym ………………...….………….……………. wynosi:

Wpisowe w kwocie ………………………….……………………………….…….……. zł 

(słownie: …………………………………………………………………….…...złotych za 

dziecko nowoprzyjęte, płatne przy podpisaniu umowy gotówką lub przelewem na 
konto Usługodawcy w terminie 5 dni od podpisania umowy.

Czesne za każdy miesiąc wynosi: ………………………………….…………….….... zł 

(słownie:……………………………………………………...…………………… złotych )

Odpłatność za posiłki za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

……………………………zł (słownie: …………………………….………….…..złotych)

2.  Czesne  oraz  koszt  całodziennego  wyżywienia  dziecka  w  przedszkolu,  płatne 
przelewem bankowym na konto Przedszkola „Wesołe Przedszkolaki” Sp. z.o.o. do 
5 - go każdego miesiąca :

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

Wystawiany  rachunek  obejmuje  należność  z  tytułu  czesnego  i  jest  do  odbioru 
w sekretariacie do 5 - go każdego miesiąca.

3.W ramach opłaty  czesnego określonego niniejszą umową Przedszkole „Wesołe 
Przedszkolaki”  Sp.  z.o.o.  w  Jaworznie  świadczy  usługi  w  ramach  zajęć 
statutowych.  Wszelkie  zajęcia  poza  statutowe  wymagają  odrębnych  uzgodnień 
stron,  w  szczególności  co  do  ich  zakresu,  terminu  i  odpłatności  za  nie  oraz 
sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Płatności wymienione w ust.1 nie obejmują: 

wyprawki i książek do przedszkola, pobytu na zielonym przedszkolu oraz składki za 
obowiązkowe  ubezpieczenie  dziecka  przez  okres  świadczenia  usług.  Wpisowe 
i  czesne  nie  podlega  odpisom  oraz  zwrotowi  w  przypadku  rezygnacji  przez 
Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę z przyczyn leżących po 
stronie Usługobiorcy.

§4

Czesne  może  być  wnoszone  przez  12  miesięcy  w  roku  lub  przez  10  miesięcy 
w  wysokości powiększonej o 20% (opłata za miesiące wakacyjne).

§5
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1. Za nieterminowe regulowanie opłat czesnego pobierana jest opłata manipulacyjna 
za zwłokę w wysokości:

• 20,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  złotych)  płatne  od  dnia  6-go  do  ostatniego 
kazdego miesiąca, za który czesne miało być wpłacone,

• 35,00  zł  (słowne:  trzydzieści  pięć  złotych)  za  każdy  następny  rozpoczęty 
miesiąc zwłoki.

2.  Opłaty  określone  w  ust.  1  nie  wyczerpują  roszczenia  Usługodawcy  o  odsetki 
z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu niniejszej umowy.

§6

Rodzice dziecka zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem poprzez:

• dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do przedszkola,

• utrzymywanie  stałego kontaktu  z  przedszkolem,  obecność  przynajmniej  na 
spotkaniu podsumowującym pierwsze półrocze,

• terminowe regulowanie związanych z kształceniem dziecka, opłat.

§7

Rodzice akceptują  bieżące ustalenia  finansowe i  wymogi,  jakie  powinno spełniać 
dziecko  aby  uczęszczać  do  Przedszkola  „Wesołe  Przedszkolaki”  Sp.  z.o.o. 
zamieszczone w statucie przedszkola.

§8

Usługodawca  zarządzający  przedszkolem  „Wesołe  Przedszkolaki”  Sp.  z.o.o. 
w Jaworznie zobowiązuje się do prowadzenia przedszkola w sposób gwarantujący 
realizację zadań statutowych placówki i  wszelkich wymogów stawianych tego typu 
placówkom.

§9

Kontakt  rodziców  z  wychowawcą  grupy,  dyrektorem  przedszkola  „Wesołe 
Przedszkolaki” Sp. z.o.o. możliwy jest na bieżąco. Szczegółowy terminarz spotkań 
ogólnych  opracowany  jest  we  wrześniu  każdego  roku  i  prezentowany 
zainteresowanym  na  tablicy  ogłoszeń  (dotyczy  spotkań  z  wychowawcą,  zebrań 
ogólnych i dni otwartych).

§10
 

Usługodawca   zawiadujący  Przedszkolem  „Wesołe  przedszkolaki”  Sp.  z.o.o. 
zobowiązuje się:
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• utrzymywać  opłaty  czesnego  na  możliwie  niskim  poziomie,  gwarantującym 
jednakże zrównoważenie budżetu przedszkola (czesne utrzymywane jest na 
tym samym poziomie minimum przez 12 miesięcy),

• ustawicznie  podnosić  jakość  procesu  dydaktycznego  i  wychowawczego 
przedszkola,

• dbać o poprawę warunków lokalowych przedszkola,

• rozwijać zainteresowania i predyspozycje uczniów,

• unowocześniać bazę dydaktyczną placówki.

§11

Zmiany w terminach uiszczania opłat czesnego w uzasadnionych przypadkach na 
pisemny wniosek rodziców, rozpatrywane będą indywidualnie.

§12

1. Relegowanie dziecka następuje:

a. Po  całomiesięcznej,  nieusprawiedliwionej  i  wcześniej  nie  zgłoszonej 
nieobecności dziecka.

b. Z  powodu  niepłacenia  czesnego  za  okres  jednego  miesiąca  lub 
nieterminowego  wnoszenia  opłat  przez  Rodziców  /  Opiekunów  Prawnych, 
pomimo  wcześniejszego  pisemnego  wezwania  do  uregulowania 
w wyznaczonym terminie nieuregulowanej należności.

2. Relegowanie dziecka z przedszkola nie zwalnia Rodziców / Opiekunów Prawnych 
od obowiązku uregulowania zaległego czesnego wraz z odsetkami ustawowymi 
z tytułu opóźnienia w płatności.

3. W  przypadku  relegowania  dziecka  z  przedszkola  bądź  wypisana  na  własne 
żądanie  rodzice  nie  roszczą  pretensji  do  zwrotu  nakładów  poniesionych  na 
kształcenie dziecka.

§13

Czesne za okres wypowiedzenia płatne jest w pełnej wysokości.

§14

Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z rezygnacją z kształcenia dziecka 
w Przedszkolu „Wesołe Przedszkolaki” Sp. z.o.o..
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§15

W sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy zastosowanie 
mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.  W  kwestiach  spornych  każdej  ze  stron 
przysługuje odwołanie do właściwego terytorialnie Sądu rejonowego.

§16

Zmiany w wysokości czesnego w trakcie kształcenia dziecka w Przedszkolu „Wesołe 
Przedszkolaki” Sp. z.o.o. dokonywane będą tylko w drodze aneksu do umowy.

§17

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do czasu ukończenia przez dziecko 
programu  zajęć  w  grupie  sześciolatków,  z  możliwością  jej  rozwiązania  przez 
każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji określonej w § 12 ust. 1,2,3.

…………………………………..                                       …………………………………
       podpis rodziców/opiekuna prawnego                                                                                         podpis dyrektora

                                   Jaworzno, dnia …………………………………
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