
  

UMOWA CYWILNOPRAWNA   

nr ……………………………………….. 

zawarta w dniu  ………………………………….. pomiędzy Zespołem Szkół w Niebocku 

reprezentowanym przez dyrektora Bożenę Chorążak, zwanym dalej „Zespołem” 

a Panią 

……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki) 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

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

i Panem 

……………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna) 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

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

Zwanymi dalej „Usługobiorcami” 

o świadczenie usług dla dziecka ……………………………………………………………… 

      (imię i nazwisko dziecka, nr PESEL) 

w Przedszkolu Gminnym w Niebocku, wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Niebocku. 

§ 1  

1.Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00. 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, 

2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r., poz. 356): 



   

a) w przypadku dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, ich nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wynosi 5 godzin 5 razy w tygodniu i 2 godziny w tygodniu w wymiarze czterech  

zajęć po 30 minut  przeznaczonych na naukę religii i rytmiki, począwszy od godziny 

8.00.  

b) podstawa programowa w oddziale dzieci 3,4,5-cio letnich realizowana jest  

w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. od 8
00

 do 13
00

. 

c)  przedszkole umożliwia korzystanie z płatnych świadczeń w zakresie wyżywienia (dla 

dzieci 6-cio letnich) oraz wyżywienia i świadczeń przekraczających podstawę 

programową (dla dzieci 3, 4, 5 – cio letnich). 

 

§ 2 

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

2. Dziecko uczęszcza do przedszkola w godzinach od ………………. do …………………… 

3. Dziecko uczęszczające do przedszkola korzystać będzie z następującego wyżywienia: 

 Wpisz TAK lub NIE 

Całodzienne wyżywienie w kwocie 5,00zł.  

Śniadanie – 30% dziennej stawki żywieniowej (tj. 1,50zł.)  

Obiad – 50% dziennej stawki żywieniowej (tj. 2,50zł.)  

Podwieczorek – 20% dziennej stawki żywieniowej (tj. 1,00zł.)  

Bez posiłków  

oraz, dla dzieci 3, 4, 5-cio letnich, płatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 

wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a to: 

a) j. angielski 

b) rytmika 

      c)  gry i zabawy dydaktyczne wspierające rozwój umysłowy dziecka, 

      d)  gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym  świecie, 

      e)  zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci 

      f)  gry i zabawy ruchowe, rozwijające rozwój fizyczny dziecka, 

      g)  zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową wynosi 1,00 PLN 

zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 stycznia 2017r. 

5. Opłaty za wszystkie świadczenia w przedszkolu płatne są z góry do 9 dnia każdego 

miesiąca. 

6. Wpłaty należności za przedszkole należy dokonywać na konto: Podkarpacki Bank 

Spółdzielczy w Sanoku O/Dydnia nr: 51 8642 1100 2005 9000 1664 0005. 



   

7. Przedszkole zastrzega sobie możliwość podniesienia stawki za żywienie w trakcie roku, ze 

względu na wzrost cen surowców zużywanych do przyrządzania posiłków. 

8. Wzrost opłat za świadczenia przedszkola nie powoduje konieczności ponownego 

zawierania umowy lub aneksu do umowy. 

§ 3 

1.Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej 

stawki żywieniowej od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu pod warunkiem, że 

fakt ten zostanie zgłoszony w pierwszym dniu nieobecności do godz. 10.00, osobiście lub 

telefonicznie pod numerem tel. 500 449 556. 

2. W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka odliczenia nie będą dokonywane. 

3. Ewentualne odpisy rozliczane będą w następnym miesiącu (w okresie wakacyjnym brak 

odpisów). 

4. W przypadku nieobecności dziecka nie ulega zwrotowi stawka za zdeklarowaną ilość 

godzin zajęć wykraczających ponad podstawę programową. 

§ 4 

1. W wyjątkowych sytuacjach (maksymalnie  w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie 

dni w tygodniu)  istnieje możliwość, w ciągu roku szkolnego, przedłużenia pobytu dziecka  

w przedszkolu   powyżej zdeklarowanej liczby godzin w umowie cywilno-prawnej. 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć wymienionych w § 4 ust.1 rodzice dodatkowo  

uiszczają opłatę w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Dydnia, która rozliczana 

będzie w następnym miesiącu. 

§ 5 

1. „Usługobiorca” może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej w każdym czasie. 

2. Wniesione opłaty wymienione w §2 ust.6 za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie 

umowy nie podlegają zwrotowi. 

3. Przedszkole może wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia  

w przypadku: 

a) nie uiszczenia opłaty za usługi przedszkola za okres jednego miesiąca 

b) innych przyczyn określonych w statucie przedszkola. 

 

4. Opóźnienie w uiszczeniu opłat za świadczenia w przedszkolu powoduje naliczenie odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 



   

5. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do 

przedszkola. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§  6 

1. Umowa została sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. Zmiana warunków umowy z wyłączeniem §2 ust.8 i 9 wymaga zgody obu stron 

i sporządzenia nowej umowy. 

 

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

……………………………………          (Dyrektor Zespołu) 

(Usługobiorcy) 

 

 

 

 


