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UMOWA 

Zawarta w Bełchatowie w dniu .......……………………… pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi 
dziecka: 
 
imiona i nazwisko dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
data, miejsce urodzenia, PESEL: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym  w dalszej części umowy ,,dzieckiem". 
 
1. Panią: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Panem: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Rodzicem/ Opiekunem, a Niepublicznym Przedszkolem Akademia Małych Smoków 

mieszczącym się w Bełchatowie ul. Czapliniecka 107, zwanym dalej Przedszkolem, reprezentowanym 

przez lzabelę Rzepkę. 

 

§1 

Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Smoków. 

 

§2 

Dziecko zostaje objęte opieką Przedszkola w okresie od …..........………..do…………………….. 

 

§3 

Niepubliczne  Przedszkole  Akademia Małych Smoków pracuje przez cały rok w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku), w godzinach od 6.00 do 18.00. 

 

§4 

1. Opłata stała za pobyt w Przedszkolu wynosi 300 zł. miesięcznie, płatnych z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca na konto bankowe PKO 23 1020 3958 0000 9702 0159 5875. 
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2. Opłata za pobyt będzie uiszczana na konto  lub osobiście w siedzibie Akademii Małych Smoków. 
 

3. Opłata obejmuje opiekę pedagogiczną, udział dziecka w organizowanych w Przedszkolu zajęciach 

dodatkowych. 

 

4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub nieobecności dziecka. 

 

§5 

1. Niepubliczne  Przedszkole  zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci (śniadanie, 2-daniowy  obiad, 
podwieczorek). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł brutto. 
 
2. Opłata za wyżywienie obliczana jest przez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej przez 
liczbę dni obecności dziecka w danym miesiącu. 
 
3. Opłata za wyżywienie dziecka pobierana  jest do 10 dnia każdego miesiąca. 
 

§6 

Odbiór dzieci z Przedszkola jest możliwy tylko przez Rodziców/Opiekunów dziecka lub osoby 

dysponujące imiennym upoważnieniem podpisanym przez Rodziców/ Opiekunów dziecka. 

 

§7 
Rodzice zobowiązują się do: 
 
1. Wypełnienia ,,Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola". 
2. Uiszczenia wpisowego w momencie zawarcia umowy w wysokości 300 zł". 
3. Regularnego opłacania czesnego w wysokości 300 zł. 
4. Współpracy z Przedszkolem w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym. 
5. Pozostawienia dziecka na czas choroby lub przeziębienia poza opieką przedszkola. 
 

§8 
Rodzice mogą rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
 
2. Przedszkole może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 
zalegania z opłatami za świadczenia Przedszkola za okres 1 miesiąca. Rozwiązanie umowy 
może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w 
wyznaczonym terminie. 
  

§9 

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

 

 

 

…………………………                                                                   ………………………………… 

 
 Podpis osoby upoważnionej podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 


