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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 
W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR: 

 
Zawarta w dniu: 
pomiędzy: 
Przedszkolem Niepublicznym "KRASNAL"  z siedzibą w Szczecinie, ul. Dunikowskiego 3; 
reprezentowanym przez: Stefanię Myca - Dyrektora Przedszkola; 
a: 
Przedstawiciel ustawowy dziecka;…………………………………………… 
zamieszkały : ………………….  ,  ul. ………………………………………. 
telefon kontaktowy: 
 
zwanymi w dalszej części umowy stronami. 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest : 
sprawowanie funkcji opieku ńczo-wychowawczo-dydaktycznej i żywienie ,   
(zgodnie z ustawą z dnia 07-09-91r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami), 
 dziecka:  ………………………………..  urodzonego : ………………….    
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas okre ślony  od ……………...  do  …………… 
i po upływie tego czasu przestaje obowi ązywać bez wypowiedzenia. 
 

§ 3 
Zasady organizacji pracy przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola 
 

§ 4 
Dziecko b ędzie przebywało w przedszkolu w godzinach od   6:30    do  17:00 . 
 

§ 5 
1. Usługi świadczone w przedszkolu "Krasnal" s ą odpłatne.  
2. Wysoko ść czesnego i jego składniki uj ęte są w załączniku nr 1, który jest 

integraln ą częścią umowy. 
3. Jeżeli umowa zawarta jest na okres dłu ższy ni ż jeden rok przedszkolny, opłaty 

zawarte w zał ączniku nr 1 podlegaj ą aktualizacji z nowym rokiem przedszkolnym, 
w oparciu o wzrost kosztów prowadzenia przedszkola.   

4. Aktualizacja dokonywana b ędzie jeden raz w roku przedszkolnym a zmiany w 
załączniku nr 1 przyjmowane przez strony na zasadzie an eksu. 

5. W przypadku odmowy przyj ęcia opłaty po aktualizacji umowa rozwi ązuje si ę po 
miesi ącu od wprowadzenia aktualizacji. 

 
§ 6 

Opiekun zobowiązuje się do opłaty na rzecz przedszkola czesnego do kasy lub na konto 
przedszkola nr konta …………………, w terminie do 10-go dnia miesiąca rozliczeniowego.  
Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki. 
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§ 7 
Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" zapewnia: 
 

1. pełną realizację funkcji opiekuńczej w zakresie - zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, 
2. realizację minimum programowego, 
3. wspomaganie pełnego rozwoju psychicznego i społecznego dziecka, 
4. indywidualne traktowanie dziecka jako podmiotu wychowania, 
5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka, 
6. organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i możliwościami 

dziecka, 
7. zajęcia umuzykalniające w grupach wiekowych, 
8. zajęcia z choreografii tańca, 
9. opiekę logopedyczną  (indywidualne wyrównanie wad wymowy od najmłodszych grup, 

co daje przygotowanie do nauki pisania i czytania) 
10. gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna ( w grupach 6-cio osobowych ) 
11. naukę pływania, 
12. naukę języków obcych - angielskiego, niemieckiego, 
13. zajęcia AIKIDO 
14. zajęcia z religii, 
15. żywienie dziecka - pięć posiłków dziennie. 
 

§ 8 
1. W przypadku urlopowania dziecka należy wnieść opłatę w  wysokości kosztów 

rzeczowych  ustalonych przez dyrektora. 
2. W razie rezygnacji z przedszkola na okres wakacji i chęci powrotu z nowym rokiem 

szkolnym należy uiścić opłatę wpisową. 
 

§ 9 
1. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się z początkiem miesiąca. 
2. Za okres wypowiedzenia nawet, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola należy 

uiścić opłatę miesięczną stanowiącą koszty rzeczowe.  
3. W przypadkach losowych ust. 2 nie ma zastosowania, decyzja w tej sprawie należy do 

Dyrektora przedszkola. 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie zapisy statutu 
przedszkola "Krasnal" oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  
Sąd Rejonowy w Szczecinie. 
 

§ 13 
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony 
umowy. 
 
 
 
Przedstawiciel Ustawowy Dziecka                                                     Przedstawiciel Przedszkola 


