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..……………………………………………….. 

(pieczątka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie) 

 

 

UMOWA NR …………………………… 

 

 

Zawarta w dniu …………………………………………………….. 2017 roku pomiędzy  

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów,  

zwanym dalej „Przedszkolem”, reprezentowanym przez dyrektora – p. Lidię Kołakowską 

a 

Rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka  

 

………………………………………………………………………………………….……………….., 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

zam. …………………….……………………….………………………………………………….…….  

 

legitymującym się dowodem osobistym nr:………………………………………..…, wydanym przez:  

 

………………………………………………………………………………………………………...…,  

 

oraz numerem PESEL  

 

           
 

zwanym dalej „Rodzicem” 

o świadczenie usług dla dziecka: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

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

(data i miejsce urodzenia dziecka) 

 

….………………………………………………………….…………………………..…........... 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

zwane dalej łącznie Stronami, zawierają Umowę o następującej treści. 

Ilekroć w umowie jest mowa o Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Halinowie lub Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Halinowie.  

§ 1 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1) opieki dydaktyczno-wychowawczej w godzinach 7.00 – 18.00 w dni robocze, 

2) bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego 

uwzględniającego podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku 

do piątku w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00. 

2. W czasie przekraczającym realizację podstawy programowej Przedszkole umożliwia odpłatne 

korzystanie ze zorganizowanej opieki wychowawczej oraz  z zajęć obejmujących: 

a) gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; 
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b) zabawy tematyczne w grupie i małych zespołach, 

c) gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz muzyczno-ruchowe, 

d) zajęcia plastyczno-techniczne, 

e) zajęcia sprzyjające rekreacji fizycznej, 

f) zajęcia opiekuńcze wspierające dzieci w czynnościach samoobsługowych. 

3. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) świadczenia określone w § 1 ust. 1 i 2 wykonuje przedszkole 

dyżurujące.  

4. Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, iż dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który 

nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn.zm.). 

§ 2 

1. Zasady organizacji pracy Przedszkola określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Halinowie.  

§ 3 

 

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

§ 4 

1. Rodzic oświadcza, że dziecko korzystać będzie z usług Przedszkola od poniedziałku  

do piątku (w dni robocze) w godzinach: 

 

Dzień 

tygodnia: 

 

Od godziny: 
(pełna godzina) 

 

Do godziny: 
(pełna godzina) 

 

Łączna liczba 

godzin: 

Ilość godzin ponad 

podstawę 

programową (płatne)  

poniedziałek     

wtorek     

środa     

czwartek     

piątek     

1. Na podstawie Uchwały Nr XLII.380.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 r. 

art. 3 ust. 1, opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości  1 zł  

(słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę nauczania i opieki w czasie przekraczającym 

wymiar bezpłatnych zajęć (tj. bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji programu wychowania 

przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00).  

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie obejmuje opłaty za korzystanie  

z wyżywienia w Przedszkolu. Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana odrębnie przez 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty  

w Przedszkolu. Formę i sposób płatności za wyżywienie określa ajent prowadzący stołówkę.  
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§ 5 

1. Opłata za świadczenia przedszkolne jest iloczynem stawki godzinowej określonej w § 3 ust. 1, 

liczby godzin pobytu dziecka ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby 

dni roboczych w danym miesiącu, z uwzględnieniem  rzeczywistego czasu pobytu dziecka w 

Przedszkolu.  

2. Informację o wysokości opłaty za świadczenia przedszkolne za dany miesiąc Rodzic otrzymuje od 

nauczyciela – wychowawcy grupy do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata 

dotyczy.  

3. Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 1 należy dokonywać w formie przelewu na rachunek bankowy 

Bank Spółdzielczy w Halinowie 12 8019 0000 2001 0201 0014 0001 lub w formie gotówkowej u 

upoważnionego przez Dyrektora pracownika Przedszkola w wyznaczonych dwóch dniach 

pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy. Dniem 

zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty środków na rachunek bankowy Przedszkola. 

4. Z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za świadczenia Przedszkola, Rodzic zobowiązany jest 

do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Odsetki zostaną naliczone od dnia 16 

miesiąca, w którym powstała zaległość.  

5. Powstałych zaległości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie będzie dochodził, po 

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, w postępowaniu sądowym. 

§ 6 

1. Rodzicowi przysługuje uprawnienie do korzystania z przedszkola dyżurującego w miesiącach 

wakacyjnych (lipiec, sierpień) na zasadach określonych w odrębnej umowie.  

2. Deklaracje o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce macierzystej,                     

w terminie do 31 maja 2018 r.  

3. Termin przerwy wakacyjnej dla Przedszkola ustala Organ prowadzący na wniosek dyrektora. 

 

§ 7 

W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, opłata za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego za każdy dzień nieobecności nie jest naliczana.   

 

2. Godziny mogą być aktualizowane aneksem do umowy w przypadku zaistnienia ważnych 

przyczyn.  

3. Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną 

osobę, do godziny zadeklarowanej w § 4 ust. 1. 

4. Rodzic zobowiązany jest do odpłatności za rzeczywisty czas obecności dziecka w Przedszkolu. 

5. Rejestr rzeczywistego czasu obecności dziecka w Przedszkolu prowadzą wychowawcy grup.  
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§ 8 

Sprawy opłat za wyżywienie w Przedszkolu regulują odrębne przepisy.  

 

§ 9 

Umowa została zawarta na czas określony od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.  

 

§ 10 

1. Umowa wygasa w przypadku upływu terminu, o którym mowa § 9.  

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za zgodnym porozumieniem stron w każdym czasie. 

§ 11 

Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Halinowie. 

§ 12 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 14 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sądy powszechne, właściwe 

dla siedziby Przedszkola. 

§ 15 

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

stron. 

 

 

……………………………………… 

Rodzic 

……………………………………………………. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie 

 

 

 

 

 

 


