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UMOWA 

MIĘDZY RODZICAMI A PUNKTEM PZEDSZKOLNYM „Leśne patyki” 

 

 

Umowa zawarta jest w dniu ……………2021r. między punktem przedszkolnym „Leśne 

patyki” reprezentowanym przez Dominikę Myśliwiec legitymującą się numerem dowodu 

osobistego………………………. a Rodzicem/opiekunem 
 

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

 

Zamieszkałym ………………………………………………………………………………… 

 

Legitymującym się dowodem osob…………………………………………………………… 

 

(seria i numer) 

 

Numer telefonu: ………….......................................................................................................... 

 

Adres email: ……………………………………………………………………………………. 

 

Na czas nieokreślony od dnia…………………………2021r 

 

Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………... 

Pesel dziecka……………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia………………………………………………………………………………….. 

http://www.lesnepatyki.pl/


 

Miejsce zamieszkania dziecka………………………………………………………………….. 

§1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej 

i dydaktycznej w punkcie przedszkolnym „Leśne patyki” nad dzieckiem. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z podstawą programową 

wynikającą z odrębnych przepisów. 
 

2. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w 

 

Warszawie. 

§2. 

 

Oferta 

 

Punkt przedszkolny „Leśne patyki” prowadzi następujące zajęcia: 

 

1a. Zajęcia w ramach czesnego: 

 

• Realizacja podstawy programowej (codziennie) od 2.5 lat 
 

• Język angielski (2x w tygodniu) 
 

• Zajęcia gimnastyczne (2x w tygodniu) od 2 lat 
 

• Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające (2x w tygodniu) od 2 lat 
 

• Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne (2x w tygodniu) od 2 lat 
 

• Zajęcia sensoplastyczne 
 

• Zabawy badawcze (1 raz w tygodniu) 
 

• Zabawy taneczne 
 

• Zajęcia kulinarne (2x w miesiącu) 
 



• Klub ogrodnika w zależność od pory roku, realizacja od wiosny 
 

• Dogoterapia (2x w miesiącu) 

 

• Muzaki (1x w tygodniu) 

 

• Warsztaty podróżnicze (1x w miesiącu) 

 

§3 

Punkt Przedszkolny „Leśne patyki” dodatkowo, na terenie placówki lub poza nią, 

organizuje atrakcje, a szczególności przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi 

ludźmi (zawodami), imprezy okolicznościowe, zwiedzanie ciekawych miejsc i inne. 

§4 

 

W okresie wakacyjnym, od lipca do sierpnia, punkt przedszkolny „Leśne patyki” sprawuje 

wyłącznie funkcję opiekuńczo – wychowawczą. W tym okresie nie są realizowane usługi i 

zajęcia wynikające z §2 i §3 niniejszej umowy. 

§5 

 

Usługi i zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy autokarowe poza teren placówki są 

dodatkowo płatne i mają charakter fakultatywny. O planowanej wycieczce rodzice są 

informowani nie później niż trzy dni przed planowanym wyjściem. 

 

§6 

 

Godziny otwarcia 

Punkt przedszkolny „Leśne patyki” w okresie od września do czerwca, jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30, z wyłączeniem świąt. W okresie 

międzyświątecznym, jeżeli do przedszkola nie będzie uczęszczało więcej niż dwoje dzieci, 

właściciel może zarządzić zamknięcie placówki po uprzednim poinformowaniu. 

Punkt przedszkolny „Leśne patyki” w ostatnich dwóch tygodniach lipca ma przerwę 

wakacyjną, niezbędną do przeprowadzenia modernizacji, remontów. W przypadku 

późniejszego odbioru dziecka przez opiekuna, które powinno być wcześniej ustalone z 

nauczycielem naliczana jest opłata dodatkowa w kwocie 20 zł za godzinę, płatna 

bezpośrednio nauczycielowi. Przedszkole jest nieczynne w dniach: 24.12; 31.12; 02.05; 



§7 

 

Odpłatność i zniżki 

Usługi świadczone w Punkcie przedszkolnym „Leśne patyki” są odpłatne. Czesne 

wynosi 1000 zł płatne do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto 

35 1140 2004 0000 3702 7904 1812 

Wyżej wymieniona odpłatność nie obejmuje składki za ubezpieczenie dziecka przez okres 

świadczenia usług. Koszt wyżywienia wynosi 15 zł za dzień. Stawka dzienna za obiad 

wynosi 10 zł. Właściciel zastrzega sobie możliwość podniesienia wysokości czesnego i 

wyżywienia w ciągu roku szkolnego, powiadamiając o tym rodziców z miesięcznym 

wyprzedzeniem. Dotyczy to kosztów rosnącej inflacji, wzrostu podatków, opłat, kosztów 

eksploatacyjnych oraz innych kosztów niezależnych od strony. 

§8 

 

W dniu podpisania umowy, na konto przedszkola, pobierana jest jednorazowa, 

bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 500 zł. 

§9 

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka jednocześnie do Punktu 

przedszkolnego „Leśne patyki” przysługuje zniżka czesnego w wysokości 25% 

od kwoty podstawowej.  

§10 

 

Termin płatności czesnego w Punkcie przedszkolnym „Leśne patyki” upływa 5-go każdego 

miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

§11 

 

Wpłaty do Punktu przedszkolnego „Leśne patyki” z tytułu opłaty czesnego, wpisowego 

można dokonać przelewem na numer konta wskazany przez właściciela punktu 

przedszkolnego. Opłaty za zajęcia i usługi dodatkowe należy dokonać wyłącznie u 

właściciela punktu przedszkolnego. 

 

 



 

§12 

 

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia przez 

rodziców, nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu 

przewidzianego w §1 niniejszej umowy. 

§13 

 

Zwroty 

 

W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej w odpowiednim terminie, odliczana 

jest stawka zywieniowa w wysokości 15 zł za każdy dzień nieobecności. 

 

§14 

 

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej cztery tygodnie lub więcej, 

zgłoszonej przynajmniej dzień wcześniej odliczane jest 30% czesnego w kolejnym miesiącu 

 

§15 

 

W przypadku nagłego zamknięcia placówki w dzień roboczy bez porozumienia z rodzicami 

Punkt Przedszkolny „Leśne patyki” zwróci rodzicom 80% czesnego za każdy dzień. W 

przypadku zamknięcia placówki, z przyczyn niezależnych od właściciela przedszkola, 

Rodzic zobowiązany jest do wpłaty 70% czesnego. 

§16 

 

Kary i odsetki 

W przypadku nieterminowych wpłat przedszkole będzie naliczać karne odsetki za 

zwłokę w wysokości 24% w stosunku rocznym. 

 

§17 

 

Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują miesiąc jako 30 dni a rok jako 360 dni. 

Odsetki będą rozliczane raz na kwartał. 



 

 

 

§18 

 

Obowiązki przedszkola 

Punkt przedszkolny „Domek Misia” zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

 

1. Opieki wychowawczo-dydaktycznej 
 

2. Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry 
 

3. Organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą pedagogiczną 
 

4. Bezpieczeństwa w czasie zajęć 
 

5. Pełnego wyżywienia dzieci w dni robocze 
 

6. W razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej 

pomocy i zawiadomienie rodziców 
 

7. Pozostałe obowiązki Punktu przedszkolnego określa projekt organizacji 

placów oraz odrębne przepisy regulujące zarządzanie placówek 

oświatowych 

 

§19 

 

Prawo do odbioru dzieci z Punktu przedszkolnego „Leśne patyki” 

przysługuje rodzicom oraz innym osobom wskazanym w pisemnym 

upoważnieniu z wyłączeniem osób nieletnich nie posiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym. 

 

 

 

 

 

 



§20 

 

Oświadczenie rodziców 

Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzanie testów i diagnoz o 

charakterze logopedycznym, psychologicznym i rozwojowym, 

zleconym przez Punkt przedszkolny „Leśne patyki” 

1. Rodzice zobowiązują się do: 
 

• Terminowego uiszczania opłat 
 

• Współpracy z Punktem przedszkolnym „Leśne patyki” w procesie 

opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym 

 

• Odebrania dziecka w przypadku nagłego pogorszenia się stanu 

zdrowia dziecka, o czym zostaną poinformowani telefonicznie 
 

• Przyprowadzania dzieci do godziny 9.00 jeśli ma uczestniczyć w 

śniadaniu i zajęciach edukacyjnych i odbioru do godziny 17:30 za 

wyjątkiem wcześniejszego ustalenia z nauczycielem godziny odbioru 
 

• W przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej 

przeziębieniem lub chorobą na prośbę Punktu przedszkolnego „Leśne 

patyki” dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie że dziecko jest 

zdrowe i może uczęszczać do placówki. 
 

• Przestrzegania zarządzeń Punktu przedszkolnego „Leśne patyki” w celu 

dbałości bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do 

placówki w tym zasad związanych z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do 

Punktu przedszkolnego. 

 

 

§22 

 

Rozwiązanie umowy 

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna 

się od pierwszego dnia następnego miesiąca po jej złożeniu. 

 



§23 

 

Przy obliczaniu okresu wypowiedzenia strony umowy przyjmują miesiąc jako 30 

dni a rok jako 360 dni. 

§24 

Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku 

polubownego rozpatrzenia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla 

siedziby Puntu przedszkolnego „Leśne patyki” 

 

§25 

 

Postanowienia końcowe 

Integralną część umowy jest statut organizacji Punktu przedszkolnego „Leśne patyki” 

 

§26 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron 

 

§27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego  

 

 

 

…………………………………………. 

Podpis Rodziców  



 


