
VI. 
………………………………………… 
(pieczęć Przedszkola) 
 

znak pisma 

UMOWA 

w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, 

w roku szkolnym 2013/2014 
 

zawarta w dniu ……………………..…………………..  

pomiędzy  

1) Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr …….w………………….......................... 

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

a 

2) Rodzicem Dziecka Panią/Panem……………………………………………………..… 

adres zameldowania…………………………………………………………………………… 

nr dowodu osobistego ………………………..................... 

adres do korespondencji   ..............................................................................................................  

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług Przedszkola przez Dziecko: 

imię (imiona) i nazwisko Dziecka……………………………………………………………… 

data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………….. 

PESEL …………………………………....................…… 

adres zameldowania…………………………………………………………………………….. 

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na okres od …………………………….. do ………………………. 

 
§ 3. 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godziny 800 do godziny 1300. 

 

§ 4. 

1. Dziecko uczęszczać będzie do Przedszkola w godzinach od ……………do …………. ;  

tj. do………………..godzin dziennie. 

2. Rodzic ponosi opłatę miesięczną w wysokości ……………….….% aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 



§ 5. 

1. Rodzic Dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie 

z Przedszkola, w tym: 

1) miesięcznej opłaty1w kwocie ………….…….słownie:………………………………… 

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

2) dziennej stawki żywieniowej2 w kwocie …………………..słownie: ………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Opłaty podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi  

w rachunkowości. 

3. Opłata za korzystanie z Przedszkola płatna jest do 10 dnia danego miesiąca, począwszy od 

dnia ………………………………………….. . 

 
§ 6. 

Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie na skutek zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach. 

 
§ 7. 

Bezpłatne zajęcia religii organizowane są, co do zasady, poza czasem przeznaczonym na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę; tj. w godz. 730 – 800 lub 1300 – 1330. 
 

§ 8. 

Dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii: TAK, NIE (niepotrzebne skreślić) 

(zgodnie z tygodniowym podziałem godzin). 

 
§ 9. 

1. Rodzic oświadcza, że Dziecko będzie uczęszczać do Przedszkola w roku szkolnym 
2013/2014, w godzinach podanych w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem § 8. 

2. Rodzic zobowiązuje się do regularnego ponoszenia kosztów wyżywienia oraz kosztów 
pobytu (powyżej 5 godzin; z uwzględnieniem § 8) zgodnie z aktualnymi regulacjami 
obowiązującymi w tej sprawie. 

3.  Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Dziecka  
z Przedszkola, osobiście lub przez osobę upoważnioną (na podstawie pisemnego 
upoważnienia), w godzinach zadeklarowanych w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem § 8. 

 

§ 10. 

Niniejsza umowa może być rozwiązana w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

 

 



§ 11. 

W przypadku, gdy Rodzic rezygnuje z korzystania z usług Przedszkola w trakcie pierwszego 

miesiąca uczęszczania Dziecka do Przedszkola, Rodzic ponosi opłatę miesięczną 

proporcjonalnie do liczby dni obecności Dziecka. 

 

§ 12. 

Rodzic zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności Dziecka 

z wyprzedzeniem, najpóźniej na 1 dzień przed nieobecnością. 

 

§ 13. 

Niniejsza umowa stanowi podstawę do ściągania w trybie administracyjnym zaległych 

płatności. Powstałe i nieuregulowane zaległości będą podstawą do rozwiązania umowy  

z Rodzicem Dziecka przez Dyrektora Przedszkola. 

 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 15. 

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

ze stron. 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………... 
Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola     Podpis Rodzica  
 

 

 

…………….………………., dnia …………………………roku. 
              (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
1 wysokość odpłatności zgodna z § 7 obowiązującej Uchwały Nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach  

z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice. 

2 stawka żywieniowa, kalkulowana w każdym przedszkolu oddzielnie, obejmująca wyłącznie koszt produktów użytych do 
przygotowania posiłków (§6 pkt 2 ww. Uchwały RM). 

 

 


