
UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zawarta w Bielsku-Białej w dniu ................................................... pomiędzy:

Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów:  ..............................................................................................

Adres zameldowania: ……………..……….…………………………..……………………...………………….
a Przedszkolem Prywatnym „GROSZEK” s.c. Beata Iskrzycka, Klaudia Białojańska-Ozajst z siedzibą
w  Bielsku-Białej  przy  ul. Akademii  Umiejętności  35,  reprezentowanym przez  mgr  Beatę  Iskrzycką
i mgr Klaudię Białojańską-Ozajst – dyrekcję przedszkola.

§1
Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do placówki w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 50.

Imię i nazwisko Przedszkolaka: ..................................................................................... ur. ……………...

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

§2

Umowa zawarta jest na okres od .................................................... do ..................................................

§3
Przedszkole pracuje przez cały rok w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do
piątku.

§4
1. Opłata stała za przedszkole wynosi 700 złotych miesięcznie i nie podlega zwrotowi w przypadku

choroby lub urlopowania dziecka. 
2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca. 
3. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola i/lub podpisywaniu nowej umowy obowiązuje wpisowe

w wysokości 700 zł, które zostaje zarachowane na poczet ostatniego miesiąca trwania umowy.
Wpisowe stanowi zaliczkę na poczet przyszłego świadczenia, którą należy wpłacić w terminie 7
dni  od  daty  podpisania  niniejszej  umowy.  W  przypadku  niespełnienia  tego  warunku  umowa
niniejsza ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

4. Dzieci  mogą  uczestniczyć  we  wszystkich  zajęciach  dodatkowych  w  ramach  opłaty  stałej  wg
harmonogramu.

§5
Przedszkole  zapewnia  odpłatne  wyżywienie  dla  dzieci.  Stawka  żywieniowa  dzienna  to  14,00  zł.
Stawka  żywieniowa  dzienna  16,00  zł  za  wyżywienie  dietetyczne  (bezmleczne,  bezglutenowe,
bezbiałkowe, wegetariańskie itp.). Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu,
do 5. każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności
dziecka w przedszkolu.
Rodzice  niniejszą  kwotą  opłacają  obiad  dziecka,  natomiast  śniadanie,  drugie  śniadanie
i podwieczorek, napoje pokrywane są ze środków własnych Przedszkola.

§6
Liczba dzieci w grupie: 12. W wyjątkowych sytuacjach wskazanych w Statucie liczba dzieci w grupie
nie może przekroczyć 14. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci, jednak minimalna
jej ilość wynosi 8 dzieci.

§7
Przedszkole zastrzega  sobie możliwość zmiany wysokości  wpisowego oraz opłaty stałej  w trakcie
trwania umowy, w przypadku nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków
gospodarczych   (m.in.  wysoka  inflacja,  znaczny  wzrost  kosztów  opłat).  O  zmianie  tej  należy



powiadomić  rodziców  bądź  opiekunów  dziecka  najpóźniej  w  terminie  1  miesiąca  przed
wprowadzeniem zmiany.

§8
Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość odbioru
dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów dziecka.

§9
W  razie  nagłej  choroby  dziecka,  zostanie  udzielona  mu  pierwsza  pomoc  oraz  natychmiast
o zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną Rodzice.

§10
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego.

§11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12
We wszelkich sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§14
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y ze Statutem Przedszkola Prywatnego GROSZEK s.c.

……………………………………………..                                   …………………………………………
Podpis Rodziców lub Opiekunów                                                                                Podpis Dyrekcji


