
UMOWA 

o świadczenie usług w Przedszkolu Publicznym Św. Józefa w Rzeszowie 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

zawarta w dniu …………………..……….. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Przedszkolem Publicznym św. Józefa w Rzeszowie; ul. Paderewskiego 71; reprezentowanym przez  

Dyrektora Przedszkola – s. Irenę Jagodzińską,  zwanym dalej „Przedszkolem” 

a 

…………………………………………………..……….……………….. – rodzicem dziecka/opiekunem 

prawnym dziecka* legitymującym się dowodem osobistym o numerze:  

 

…………………………………………………….. zwanym dalej „Rodzicem” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo – 

wychowawczych  w Przedszkolu dla dziecka: 

 

imię i nazwisko dziecka   …………………………………………………………………… 

 

data urodzenia dziecka     …………………………………………………………………... 

 

pesel ……………………………………………………………………………………….. 
 

 

2. Przedszkole jest placówką publiczną, wychowującą dzieci w duchu zasad i wartości chrześcijańskich 

głoszonych przez Kościół Katolicki; realizującą  cele  i  zadania  określone  w Statucie Przedszkola, 

zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 

cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole (miesiąc 

sierpień oraz Wielki Piątek) 

4. Podpisanie umowy o świadczenie usług dla dziecka jest równoznaczne z akceptacją przez 

rodziców proponowanego przez Przedszkole systemu wychowawczego, z wyrażeniem zgody  

na udział dziecka w praktykowanych formach kultu religijnego oraz we wszystkich zajęciach, 

spacerach i wycieczkach organizowanych przez Przedszkole. 

 

§ 2 

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1. realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach 5 godzin bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz zajęć wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki – w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;  

2. bezpłatnych zajęć z j. angielskiego, religii, rytmiki, terapii lub profilaktyki logopedycznej. 

3. opieki dydaktyczno – wychowawczej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

4. bezpieczeństwa w czasie przebywania na terenie Przedszkola,  

5. odpłatnego wyżywienia  

 

§ 3 

Rodzice zobowiązani są do: 

1. przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie przedszkola, 



2. przestrzegania obowiązującej w Przedszkolu organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz     

stosowania się do ogłaszanych przez dyrektora Przedszkola komunikatów, niezbędnych  

do prawidłowego  wykonania umowy, 

3. współdziałania z Przedszkolem w zakresie wychowania dziecka oraz w zakresie wszystkich spraw     

związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, 

4. niezwłocznego zgłoszenia zmian w informacjach podanych we wniosku o przyjęcie dziecka  

do przedszkola, zwłaszcza adresu zamieszkania i numeru telefonu, 

5. terminowego i regularnego wnoszenia opłat, o których mowa w § 4 umowy; 

6. nieprzyprowadzania chorego dziecka do Przedszkola, 

7. natychmiastowego zawiadomienia Przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby 

zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń przedszkola, 

8. przyprowadzania dziecka do Przedszkola najpóźniej do godziny 8.30 oraz odbierania dziecka  

z  Przedszkola osobiście lub przez  upoważnione osoby najpóźniej do godziny 16.30. 

9. informowania Przedszkola o nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż 5 dni. W przypadku     

nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30 dni - brak informacji  

ze strony rodziców będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu. 

 

§ 4 

Rodzice zobowiązują się do wnoszenia: 

1. comiesięcznej opłaty stanowiącej iloczyn 1 zł oraz liczby godzin pobytu dziecka   

w Przedszkolu  w  czasie  przekraczającym  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę (opłata  

ta nie dotyczy dzieci  6-letnich, realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) 

2. comiesięcznej opłaty za wyżywienie, w ramach której przedszkole zapewnia: śniadanie, II śniadanie, 

obiad i podwieczorek (opłata stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej w wysokości 7,50 zł oraz 

ilości dni pobytu dziecka  w przedszkolu) 

 
 

§ 5 

1. W celu usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za 

świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji 

wejść i wyjść dziecka z użyciem czytników i kart zbliżeniowych.  

2. Kartę zbliżeniową należy zamówić u intendenta, a koszt jej zakupu pokrywa rodzic/opiekun prawny. 

3. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania godzin przyjścia i odejścia dziecka  

na czytniku z użyciem indywidualnej karty zbliżeniowej. Nieodbicie karty skutkuje naliczeniem 

opłaty za maksymalne godziny pracy przedszkola (od 6.30 do 16.30) 

4. Rozliczenie  opłat, o których mowa w § 4 umowy  następuje  na  koniec każdego miesiąca.  

5. Opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole oraz za wyżywienie należy dokonywać  

na rachunek bankowy 95 2490 0005 0000 4530 1681 2061 najpóźniej do 10-ego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczeniowym. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko 

dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata. 

6. Za  opóźnienie  przy  wnoszeniu  opłat,  o  których  mowa  w § 4 umowy  Przedszkole  może 

naliczać  odsetki ustawowe.  

7. W  przypadku  zalegania  z  opłatami, o których mowa w § 4  umowy Przedszkole będzie  dochodzić 

zwrotu należnych kwot. 

8. Powstałe i nie uregulowane zaległości za okres 3 miesięcy mogą stanowić podstawę do  rozwiązania  

przez  Przedszkole  umowy  z  Rodzicami  dziecka  bez wypowiedzenia.  

9. Wypowiedzenie  lub  ustanie  umowy  w  inny  sposób  nie  zwalnia  Rodziców  z  obowiązku 

uregulowania należności za świadczone już usługi. 

 



§ 6 

 

Niniejsza umowa może być rozwiązana przez:  

1. rodziców/opiekunów prawnych, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do Dyrektora 

na piśmie;  

2. dyrektora Przedszkola bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy: 

a) zachowanie  dziecka  uniemożliwia  pracę  nauczycielom  lub  stwarza  zagrożenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa innych dzieci, a Rodzic nie podejmuje współpracy w celu rozwiązania 

problemu; 

b) Rodzic zataił  informację  o  stanie  zdrowia  dziecka,  co  uniemożliwia  prawidłowy  proces 

wychowawczo – dydaktyczny lub podał nieprawdziwe dane w dokumentach wymaganych przez 

Przedszkole.  

 

§ 7 

Umowa zawarta jest na okres od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r. 

 
 

§ 8 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 

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

 

 

 

 

           ………………………………                                                   ……………………………… 

                    Przedszkole                                                                            Rodzic/opiekun prawny 

 

 

     * niepotrzebne skreślić 

 

W związku z zawarciem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem z naszym przedszkolem – 

informujemy, że dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji 

umów, są gromadzone i przetwarzane przez Przedszkole Publiczne św. Józefa w Rzeszowie. Posiadają 

Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie 

informujemy, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy 

danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie 

mogło jej realizować. 
  

Dane osobowe Państwa dzieci obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania  

i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Rzeszowa, na podstawie ustawy  

Prawo oświatowe, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji 

oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. 

 

 

 

 

 


