
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 16/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia  11 marca 2022 roku 

 

PA. 7211.  ..… .2022          

  

Umowa Nr ……. /22 

 

zawarta w dniu ……………….. roku we Włocławku pomiędzy: 

 

 

Przedszkolem Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku,  

ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, reprezentowanym przez p.o. Dyrektor Renatę Dreliszak, zwanym 

dalej ,,przedszkolem” 

a  

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

zamieszkałą/łym  …........................................................................................................................, 

przy ul.  …………………………………………………………………………………………, 

legitymującą/cym się dowodem osobistym seria ……………nr ……………, 

zwaną/ym dalej ,,rodzicem/opiekunem prawnym”.  

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w zakresie usług opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka/dzieci: 

 

I dziecko: 

imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………… 

urodzona/y dn.:  ………………………………………………………………………………… 

PESEL:   ………………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y:  ……………………………………………………………………………….. 

zameldowana/y:  ………………………………………………………………………………… 

 

oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi. 

 

 

§ 2 

 

Umowę zawarto na czas określony od dnia …………… 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

 

§ 3 

 

1. Przedszkole zobowiązuje się: 

1) zapewnić dziecku odpowiednie warunki opieki, wychowania i nauczania w trakcie całego 

roku szkolnego; 

2) realizować program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka, a także 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z aktualnej oferty Przedszkola; 



3) zatrudniać kadrę pedagogiczną zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w przedszkolach; 

4) współdziałać z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie kształcenia, wychowania  

i opieki nad dzieckiem; 

5) zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w Przedszkolu; 

6) w razie potrzeby organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

7) zapewnić wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami w ramach obowiązującej stawki 

żywieniowej. 

2. W ramach dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przedszkole organizuje  m.in.: 

1) zajęcia grupowe logopedyczne, sensoplastyczne, rytmiczne i gimnastyki ogólnorozwojowej; 

2) zajęcia z edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz prozdrowotnej; 

3) zajęcia wspomagające rozwój dziecka;  

4) przedszkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe.  

3. Przedszkole, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zorganizować zajęcia dodatkowo 

płatne dostosowane do możliwości organizacyjnych przedszkola: 

1) wybór zajęć dodatkowych jest jednoznaczny ze zobowiązaniem rodziców/prawnych 

opiekunów do ponoszenia kosztów za uczestnictwo dziecka w wybranych zajęciach; 

2) rezygnacja z zajęć dodatkowych może być zgłoszona przez rodziców/prawnych opiekunów 

do 25 dnia każdego miesiąca, ze skutkiem na koniec miesiąca; 

3) ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania, tygodniowy plan zajęć oraz wysokość odpłatności 

za poszczególne zajęcia ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola na 

początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z kwestorem. 

 

 

§ 4 

 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się: 

1) współpracować z przedszkolem w zakresie wychowania i edukacji dziecka oraz podjęcia 

działań zalecanych przez wychowawców i specjalistów; 

2) przestrzegać Statutu Przedszkola i innych aktów wewnętrznych; 

3) przestrzegać obowiązującej w Przedszkolu organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa  

i higieny przez stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów; 

4) powiadamiać Przedszkole o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów kontaktowych  

i  e-maila, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy; 

5) przyprowadzać oraz odbierać dziecko z Przedszkola osobiście lub przez osobę wskazaną 

w pisemnym upoważnieniu; 

6) odbierać dziecko z Przedszkola do godz. 18.00; 

7) informować Przedszkole o przyjmowanych lekach w związku ze schorzeniami stwierdzonymi 

u dziecka; 

8) niezwłocznie informować przedszkole o nieobecności dziecka powyżej 14 dni; 

9) natychmiastowo zawiadomić przedszkole w przypadku wystąpienia u dziecka choroby 

zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola; 

10) przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe; 

11) terminowo wnosić opłaty. 

 

§ 5 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Przedszkola Akademickiego 

oraz wewnętrzne akty normatywne. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola 

Akademickiego zamieszczonego na stronie http://www.przedszkoleakademickie.pl i 

dostępnego w placówce. 

 

 

http://www.przedszkoleakademickie.pl/


§ 6 
 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania miesięcznej opłaty za przedszkole w 

wysokości: 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych). W skład opłaty za przedszkole nie 

wchodzi opłata za wyżywienie, która wynosi 14 zł za dzień. 

2. W przypadku nieobecności dziecka i pod warunkiem powiadomienia placówki opłata 

za wyżywienie wg dziennej stawki żywieniowej zostanie odliczona za dni absencji i rozliczona 

w kolejnym miesiącu, z wyłączeniem 1 dnia od zgłoszenia nieobecności. 

3. Przez powiadomienie placówki rozumie się przedłożenie informacji w formie pisemnej 

lub przesłanie informacji w formie mailowej. 

4. Opłata za wyżywienie zostanie obniżona o wysokość stawki żywieniowej pomnożonej 

przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu, z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło 

powiadomienie. 

5. W okresie wakacji, tj. w miesiącach lipcu i sierpniu, dla rodziców deklarujących w formie 

pisemnej nieobecność dziecka przez pełen miesiąc kalendarzowy (lipiec lub sierpień) opłata 

miesięczna za wskazany okres nieobecności wynosi 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych). 

6. Przedszkole jest uprawnione do korekty opłaty, o której mowa w ust.1 w przypadku wzrostu 

kosztów utrzymania placówki. W sytuacji wykazania wzrostu kosztów funkcjonowania 

Przedszkola w trakcie trwania umowy opłata stała o jakiej mowa w § 6 ust. 1 umowy może zostać 

odpowiednio podwyższona po wykazaniu zasadności tej podwyżki. Taka zmiana umowy nie 

wymaga aneksu a jedynie poinformowania przez Przedszkole rodzica/opiekuna prawnego o tej 

zmianie. Podwyżka opłaty nie może przekraczać 15 % opłaty stałej o jakiej mowa w § 6 ust. 1 

umowy, w skali okresu na jaki została zawarta umowa.  

7. W sytuacjach zamknięcia Przedszkola na skutek okoliczności niezależnych od Przedszkola np. 

(np. obostrzenia związane ze staniem epidemii, stan klęski żywiołowej itp.) opłata, o jakiej mowa 

w § 6 ust. 1 umowy będzie obniżona o 50%, za ten okres.  

8. W przypadku o jakim mowa § 6 ust. 7 umowy, gdy w danym miesiącu Przedszkole będzie 

zamknięte jedynie przez część miesiąca opłata stała będzie obliczona proporcjonalnie do ilości 

dni, kiedy Przedszkole było otwarte i zamknięte, stosownie do stawki o jakiej mowa w § 6 ust. 1 

umowy i § 6 ust. 7 umowy. 
 

§ 7 
 

1. Opłaty, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, płatne są z góry do 7-go dnia każdego miesiąca 

na konto przedszkola: 

 Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 

 Przedszkole Akademickie 

 BOŚ O/Włocławek nr 33 1540 1069 2106 8720 6079 0012 

 Tytułem: opłata za (dany miesiąc, Imię i nazwisko dziecka). 

2. Datą spełnienia obowiązku uiszczenia opłaty za przedszkole jest data wpływu na rachunek 

bankowy przedszkola. 

3. Za zwłokę we wnoszeniu opłat mogą być naliczane odsetki w ustawowej wysokości. 
 

§ 8 
 

1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo rozwiązania niniejszej umowy, w formie pisemnej  

z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym skutecznie doręczono wypowiedzenie. 

2. Dyrektor przedszkola ma prawo do zmiany umowy o jakiej mowa w § 6 ust. 6 umowy oraz jej 

rozwiązania za wypowiedzeniem w formie pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy 

wychowanków. 

4. W przypadkach: 

1) nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Statutu; 



2) niewywiązywania się z obowiązku dokonywania terminowych opłat za uczęszczanie 

do przedszkola powyżej 2 okresów płatniczych; 

3) niepodjęcie współpracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z nagannym 

zachowaniem dziecka uniemożliwiającym zapewnienie bezpieczeństwa jemu  

i pozostałym wychowankom przedszkola; 

4) zatajenia informacji o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mających wpływ 

na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci 

w przedszkolu; 

5) niezgłoszenia dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności 

dziecka trwającej ponad 14 dni, 

 Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może skreślić dziecko z listy wychowanków. 

5. W przypadku skreślenia wychowanka z listy rozwiązanie umowy następuje z dniem, w którym 

decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

6. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku 

uregulowania należnych opłat.  
 

§ 9 
 

 Rodzice/opiekunowie prawni, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1, wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz  dziecka/dzieci objętych usługami 

opiekuńczo-wychowawczymi i dydaktycznymi w celach niezbędnych do zrealizowania niniejszej 

umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

 Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka (robienie zdjęć 

i filmów z udziałem dziecka), podczas realizacji programu wychowania przedszkolnego, innych 

zajęć organizowanych przez Przedszkole, a także uroczystości, spektakli, konkursów, spacerów 
wycieczek czy projektów, w których Przedszkole Akademickie bierze udział itp.  

 Rodzice opiekunowie/prawni, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej umowy, mogą wyrazić zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka  

(publikacje zdjęć lub innych materiałów, w tym filmików i nagrań audiowizualnych) w czasie 

nieoznaczonym na stronie internetowej przedszkola i uczelni oraz na portalach 

społecznościowych – prowadzonych przez przedszkole lub uczelnię oraz „gazetkach ściennych” 

w przedszkolu akademickim, w celach archiwalnych, informacyjnych oraz promocyjno-

marketingowych. Przedszkole zobowiązuje się zachować wszelkie zasady etyczne, tak aby nie 

wpływać negatywnie na wizerunek dziecka i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

 Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wychodzenie dziecka poza teren przedszkola 

w związku z organizowanymi przez przedszkole wycieczkami, spacerami, zajęciami 

rekreacyjnymi itp. 

 Rodzice/opiekunowie prawni mogą upoważniać inne osoby do odbioru dziecka, składając  

w Biurze Przedszkola upoważnienie do odbioru dziecka, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 
 

§10 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Przedszkola. 

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

ze stron. 

……………………………..  …………………………….. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego  podpis dyrektora przedszkola 


