
Umowa przyjęcia dziecka
do

Niepublicznego  Przedszkola „Tik – Tak”
43-346 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 206

                     tel. 694-653-216   515-513-785                           

Umowa zawarta w dniu...............................pomiędzy:
Panią/Panem...............................................................
zamieszkałą/zamieszkałym w.....................................
....................................................................................
legitymującą/ legitymującym się  dowodem osobistym seria.............nr........................
zwaną/zwanym  dalej  „Rodzicem"  ("Rodzicami")  i  będącą/będącym  opiekunem
prawnym dziecka, wskazanego w § 1
a
Niepublicznym  Przedszkolem  „Tik–Tak”  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  przy
ul. Komorowickiej 206, zwanym dalej "Przedszkolem", reprezentowanym przez Pana
Zbigniewa Czanderna - dyrektora zarządzającego przedszkola oraz Panią mgr Beatę
Mynarską-Siwiec - dyrektora ds. pedagogicznych.

§ 1
1. Umowa  określa  prawa  i  obowiązki  stron  związane  z  uczęszczaniem  do
Przedszkola dziecka: 
Imię i nazwisko dziecka:...........................................
Data i miejsce urodzenia:...........................................
Adres zamieszkania dziecka..............................................................
2. Umowa zawarta jest na okres od...................................do.................
( rok szkolny 2020/2021 trwa od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.)

§ 2
1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku,
za  wyjątkiem dni  ustawowo wolnych od pracy oraz dni:  24 grudnia,  31 grudnia,
2  maja,  piątku  po  Bożym  Ciele  oraz  dwutygodniowej  w  każdym  roku
kalendarzowym  przerwy  wakacyjnej,  mającej  charakter  remontowo-urlopowy.
Termin przerwy w okresie wakacyjnym (pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia) ustala organ
prowadzący, o czym informuje Rodziców do dnia 31 stycznia  roku kalendarzowego.
2. W ramach niniejszej umowy Przedszkole zobowiązuje się w szczególności:
a) zapewnić odpowiednie warunki nauczania, wychowania i opieki w trakcie całego
roku  szkolnego,  z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  świątecznych  oraz  innych
przerw ustalonych przez organ prowadzący określonych w statucie przedszkola;
b)  zatrudniać  kadrę  nauczycielską  zgodnie  z  kwalifikacjami  niezbędnymi  do
zajmowania  stanowiska  nauczycieli  w  przedszkolach  oraz realizowania  podstawy
programowej zgodnej z obowiązującymi przepisami;
c) troszczyć  o bezpieczeństwo dziecka w czasie przebywania  na  terenie   oraz
podczas wyjść, spacerów i wycieczek  poza  teren przedszkola;



d)  współdziałać  z  Rodzicami  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i  opieki  nad
dzieckiem;
e) do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć i zabaw
wykraczających  poza  podstawę  programową  (zajęcia  dodatkowe  dla  danej  grupy
wiekowej odbywają się według miesięcznego harmonogramu).

§ 3

W ramach niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się w szczególności: 
a) respektować Statut Przedszkola;
b)  powiadamiać  Przedszkole  o  każdorazowej  zmianie  adresu  zamieszkania
i telefonów kontaktowych;
c) wskazać dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola, podając w
karcie informacyjnej dziecka i na pisemnym upoważnieniu dane osobowe i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko;
d) dokonywać terminowo opłat, o których mowa w niniejszej umowie;  

§ 4

1. Opłata  stała  za  przedszkole  wynosi  520,00  zł  miesięcznie  i  nie  podlega
zwrotowi w przypadku choroby  lub  urlopowania dziecka.
2. Opłata stała za drugie dziecko (rodzeństwo) wynosi 420,00 zł, z tym, że stawka
niższa obowiązuje pod warunkiem, że dzieci mają ukończone 2,5 roku.
3. Opłata  za  pobyt  dziecka  w  przedszkolu  pobierana  jest  z  góry  do  10  dnia
bieżącego miesiąca.
4. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe w wysokości
520,00 zł, które zostanie zarachowane na poczet ostatniego miesiąca  trwania umowy
i stanowi zaliczkę na poczet przyszłego świadczenia. Wpisowe uiszcza się w ciągu 7
dni od daty podpisania umowy przyjęcia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.
W  przypadku  nieuiszczenia  wpisowego,  umowa  ulega  rozwiązaniu  ze  skutkiem
natychmiastowym.
5. Rodzic  uiszcza  jednorazową  opłatę  za  wyprawkę  na  dany  rok  szkolny
w wysokości  200zł  dla  dzieci  młodszych  i  250zł dla  dzieci  realizujących  roczne
obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne.  Opłata  za  wyprawkę  płatna  jest  we
wrześniu, a dla dzieci zapisanych w trakcie roku szkolnego płatna jest w terminie 14
dni od podpisania umowy, z tym, że jej wysokość ustalana jest odrębnie z dyrektorem
placówki. 
6. Dzieci  mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych w ramach
opłaty stałej według harmonogramu określonego przez przedszkole dla danej grupy
wiekowej.
7. Opłaty należy uiszczać na konto bankowe:
Niepubliczne Przedszkole „Tik – Tak” w Bielsku Białej, ul. Komorowicka 206

ING Bank Śląski
nr konta bankowego: 60 1050 1070 1000 0090 9104 7291



§ 5

1. Przedszkole  zapewnia  odpłatne  wyżywienie  dla  dzieci.  Stawka  żywieniowa
dzienna wynosi 10,00zł (śniadanie-1,5zł, obiad-7zł, podwieczorek 1,5zł).
2. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 10 dnia
bieżącego  miesiąca  wraz z  opłatą  za  czesne.  Jest  to  wartość  stawki  żywieniowej
pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

§ 6

1. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany opłat, o których mowa w § 4 i
5  w trakcie trwania umowy w przypadku znacznego wzrostu cen towarów i usług,
których nabywanie przez Przedszkole jest niezbędne dla właściwej realizacji zawartej
umowy.
2. O zmianie określonej w § 6, ust.1, Rodzice dziecka zostaną powiadomieni z co
najmniej  miesięcznym  wyprzedzeniem.  Wprowadzając  zmianę  opłat  Przedszkole
wskaże okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany.

§ 7

1. Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez osoby upoważnione zgodnie z zapisami
§ 3 lit.c).
2. W razie wypadku albo nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza
pomoc,  a  o  zdarzeniu  zostaną  natychmiast  poinformowani  Rodzice  oraz  jeśli
zachodzi taka potrzeba, również pogotowie ratunkowe.                                             

§ 8

1. Rodzice  mają  prawo  rozwiązać  umowę  z  jednomiesięcznym  pisemnym
wypowiedzeniem,  przy  czym  bieg  terminu  wypowiedzenia  rozpoczyna  się  od
pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  w  którym  Przedszkole
otrzymało wypowiedzenie. 
2. Przedszkole  może  ze  skutkiem  natychmiastowym  rozwiązać  umowę
w przypadkach:
a) naruszenia przez Rodziców zapisów zawartych w niniejszej umowie,
b)   nieterminowego  wpłacania  czesnego  bądź  innych  opłat,  o  których  mowa
w niniejszej umowie, za co najmniej jeden miesiąc
c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającym
prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
d)  naruszenia  przez  Rodziców  zasad  harmonijnej  współpracy  z  placówką  bądź
rodzicami innych dzieci.



    
§ 9

Integralną częścią umowy są załączniki:
a) Statut przedszkola
b) Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
c) Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu

§ 10

We wszelkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.                                                       

§ 13

Podpisem na niniejszej umowie Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem
Niepublicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Bielsku-Białej.

                                                    
   .........................................................                                   …...................................
data i podpis Rodzica - opiekuna prawnego                                      Podpis dyrektora

                                                                                                     


