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UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM  
„KRAINA RADOŚCI” 

 
 
 
Zawarta w Radomiu w dniu ………………………………….……………………………………., pomiędzy: 

 
Przedszkolem Niepublicznym „Kraina Radości” z siedzibą: ul. Sobótki 5, 26-600 Radom, wpisane do rejestru 
przedszkoli Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Edukacji pod numerem EST. 4320-158 reprezentowanym przez:  
Dyrektora Dagmarę Janas upoważnionego do składania oświadczeń w imieniu organu prowadzącego Przedszkole – 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,  
zwanego dalej Przedszkolem a 

 
Panią(em)………………………………………………………………………………………………………………., 
 
zamieszkałą(ym)….……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dokument tożsamości ( nazwa, numer)…………………………………………………………………………… 
 
zwaną(ym) dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym, 
 
działającą(ym) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( imię i nazwisko dziecka) 
 
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres zameldowania dziecka…………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia dziecka…………………………………., Miejsce urodzenia dziecka……………………………. 
 
Pesel dziecka…………………………………………….. 
 
Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych………………………………………………………………… 
 
Telefony kontaktowe obojga Rodziców/Opiekunów prawnych:…………………………………………………… 
                             
                                                                                                ……………………………………………………. 
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§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w czasie 

pobytu dziecka w Przedszkolu. 

2. Przedszkole zobowiązuje się realizować nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem na zasadach 

obowiązujących w przedszkolach niepublicznych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

3. O nagłych problemach zdrowotnych dziecka lub wypadku Przedszkole niezwłocznie powiadamia 

Rodziców/Opiekunów telefonicznie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Przedszkole nie ponosi 

odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami z przyczyn leżących            

po stronie Rodziców/Opiekunów. 

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju                   

i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców/Opiekunów,              

które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka lub stanu zdrowia i życia innych 

dzieci podczas pobytu w Przedszkolu. Zatajenie przez Rodziców/Opiekunów powyższych informacji 

wyłącza winę Przedszkola w nadzorze nad dzieckiem. 

 
§ 2 

 
1. Przedszkole pracuje przez cały rok w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach                    

od 6:30 do 17:00,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz  przerw świątecznych                                  

i konserwacyjnych, których termin będzie podawany do wiadomości Rodzica/Opiekuna z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Odbiór dziecka jest możliwy tylko przez Rodzica/Opiekuna. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka 

przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodzica/Opiekuna z wyłączeniem osób nieletnich,           

nie posiadających pełnej zdolności do czynności oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem 

środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających rozpoznawanie 

znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem. 

  
                                                                               § 3 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia…………………. do dnia……………………  

 

 
§ 4 

Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu, Placówka zobowiązuje się do: 

       1. Sprawowania nad dzieckiem funkcji wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej i opiekuńczej.  

                    2. Podczas sprawowania ww. funkcji, realizowany będzie program wychowania przedszkolnego,      

                    zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

       3. Zatrudniania kadry nauczycielskiej posiadającej stosowne kwalifikacje. 

       4. Współdziałania z Rodzicami/Opiekunami w zakresie kształcenia i wychowywania dziecka. 
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§ 5 

 
Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się do: 

1.  Respektowania Zasad Pobytu Dziecka w Przedszkolu, określonych w Statucie Przedszkola. 

2. Współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania i nauczania dziecka oraz podjęcia działań 

zalecanych przez wychowawców dziecka w tym również konsultacje u specjalistów oraz zajęcia 

terapeutyczne. 

3. Poinformowania Przedszkola o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

dziecka oraz innych podopiecznych Placówki. 

4. Regularnego opłacania ustalonego czesnego. 

 
§ 6 

1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty- tzw. wpisowego. 

Wysokość w/w opłaty określa cennik stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Opłata stała za Przedszkole stanowi wpłatę na cele statutowe Stowarzyszenia jako organu 

prowadzącego Placówkę i określona jest w załączniku. Opłaty należy uiszczać bezpośrednio w placówce 

przedszkolnej lub na rachunek bankowy: Bank PekaO S.A. 75 1240 1789 1111 0010 0474 0886 jako 

tytuł podając : „Wpłata na cele statutowe stowarzyszenia”, imię i nazwisko dziecka wraz                           
z miesiącem, za który uiszczona jest opłata. Wysokość opłaty miesięcznej za Przedszkole jest stała              

i niezależna od ilości: dni miesiąca, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz tzw. 

„długich weekendów”, jak również przerw spowodowanych siłą wyższą lub innymi okolicznościami za 

które Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Organ prowadzący ma prawo podwyższyć opłaty za Przedszkole w zależności od aktualnych kosztów 

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub roku kalendarzowego, o czym ma obowiązek 

poinformować Rodzica/Opiekuna dziecka z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 

4. W Przedszkolu zagwarantowana jest opieka w godzinach od 6.30-17.00. 

5. Przedszkole zapewnia zajęcia dodatkowe i terapie, które finansowane są z dotacji oświatowej. 

6. Rodzic/Opiekun ponosi częściowo koszty wyżywienia tzw. „Wkład do Kotła” pozostałe koszty 

wyżywienia w Przedszkolu pokrywane są z dotacji oświatowej. 

6.1. Rodzic/Opiekun uzyskuje prawo rozliczenia pokrywanych kosztów wyżywienia w następnym okresie 

rozliczeniowym, pod warunkiem poinformowania Przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu 

najpóźniej do godz. 8.00 rano. 

7.  Opłaty wyszczególnione w  § 6 pkt. 2 i 6 dokonywane są z góry do końca ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. 

7.1. W przypadku zwłoki w płatności przekraczającej 15 dni, Przedszkole ma prawo wypowiedzieć 

umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego liczonego od pierwszego dnia  miesiąca od dnia otrzymania wypowiedzenia, po 

uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległości. 

8. Rodzic/Opiekun może zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe, które nie wchodzą w skład opłaty 

czesnego i zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za nie, po uprzednio wypełnionej i złożonej 

deklaracji. 

9. Przedszkole może organizować imprezy i wycieczki, za które będą pobierane dodatkowe opłaty. 

10. Wszystkie dzieci przyjęte do Przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają Rodzice/Opiekunowie. 
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11. Nieobecność dziecka nie zwalnia Rodziców/Opiekunów z obowiązku opłaty statutowej za 

Przedszkole. 

12. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rodzica/Opiekuna w przypadku choroby trwającej pełen 

miesiąc kalendarzowy rodzic/opiekun może zostać zwolniony z opłaty składając podanie skierowane do 

Dyrektora Przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą nieobecność dziecka. Podanie rozpatruje 
Dyrektor w ciągu 7 dni. Powodem do złożenia podania może być pobyt w szpitalu,  sanatorium, złamanie. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania Rodzic/Opiekun może być zwolniony z opłaty 

odpowiednio:  

 Za cały miesiąc w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 W wysokości połowy opłaty miesięcznej w przypadku dziecka bez orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

 

13. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Przedszkola  – przekroczenie ustalonego czasu pobytu   

(najpóźniej do godz. 17:00), skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za opiekę (według Cennika Opłat). 

14. O przedłużeniu czasu pobytu dziecka w Przedszkolu po godz.17:00, Rodzice/Opiekunowie są 

zobowiązani poinformować Placówkę najpóźniej do godz. 15:00 w danym dniu. 

                                                                            

§ 7 
 

1. W przypadku  określonym § 6 pkt.7 Rodzic/Opiekun, zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi 

przyczyn powstałego opóźnienia i własnych propozycji sposobu uregulowania zaległości. 

2. W sytuacji opisanej powyżej Przedszkole podpisze z Rodzicem/Opiekunem opóźniającym płatność 

umowę o zasadach i warunkach spłaty zadłużenia. W przypadku naruszenia przez  Rodzica/Opiekuna 

warunków umowy  o zasadach i warunkach spłaty zadłużenia, Przedszkole wezwie pisemnie do zapłaty  

z wyznaczeniem ostatecznej daty uregulowania zobowiązania z zagrożeniem wystąpienia na drogę 

sądową.  

 
§ 8 

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego terminu. 

Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

2. Rozwiązanie umowy w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.  

3. Przedszkole może  rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym                                      

w przypadku: 

a) naruszenia przez Rodziców/Opiekunów warunków pobytu dziecka w Przedszkolu; 

b) dwumiesięcznej zaległości w opłatach czesnego; 

c) niedotrzymania przez Rodzica/Opiekuna warunków niniejszej umowy; 

d) choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci; 

e) braku współpracy Rodziców/Opiekunów z nauczycielami; 

f) jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci. 
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§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku jakiegokolwiek sporu, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem 

ugodowego rozwiązania dzielących ich kwestii, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia 

sprawy sporne rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla Przedszkola. 

 
 
 

§ 10 

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

ze Stron.  

 
2. Załączniki do umowy: 

a. Karta Przedszkolaka, 

b. Upoważnienie, 

c. Deklaracja Rodzica/Opiekuna- Informacja dla Rodzica/Opiekuna, 

d. Cennik Opłat, 

e. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

  

Załączniki stanowią  integralną część umowy. Zmiany dokonywane w treści załączników wymagają 

poinformowania drugiej Strony umowy o ich wprowadzeniu. 

 
 
 
 
 
……………………………………………                       …………………………………………… 
             Dyrektor Przedszkola                               Rodzice/Opiekunowie Prawni 
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załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

KARTA PRZEDSZKOLAKA 
 
 
DANE DZIECKA:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia, PESEL) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zameldowania) 
 
 
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 

      ………………………………………………………………………………………………………………… 
(Miejsce i adres zatrudnienia) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon do miejsca pracy) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(e-mail) 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
…………………………………………………………………………………………………………………                            
(adres zatrudnienia) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon do miejsca pracy) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(e-mail) 
 



7 
 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE: 
 
 
 

1.Czy dziecko potrafi się samo ubierać: tak  / nie  
2. Czy dziecko ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych: tak  / nie  
3.Czy dziecko samo spożywa posiłki: tak  / nie  
4. Czy dziecko spożywa posiłki z niewielką pomocą osoby dorosłej: tak  / nie  
5. Czy dziecko trzeba karmić: tak  / nie  
6. Czy dziecko zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne: tak  / nie  
7. Czy trzeba przypominać o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych: tak  / nie  
8. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej: tak  / nie  
Nazwa: ............................................................................................................................................................ 
9. Czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności: tak  / nie  
Nr orzeczenia,/kto wydał: ............................................................................................................................... 
10. Czy dziecko ma opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju: tak  / nie  
Nr orzeczenia,/kto wydał: ............................................................................................................................... 
11. Czy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: tak  / nie  
Nr orzeczenia,/kto wydał: ............................................................................................................................... 
12. Czy dziecko ma opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej: tak  / nie  
Nr opinii, /kto wydał: ...................................................................................................................................... 
13. Czy dziecko ma zdiagnozowaną alergię: tak  / nie  
Jakiego rodzaju: .............................................................................................................................................. 
14. Czego dziecko musi unikać: 
......................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. Czy dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej: tak  / nie  
Jeśli tak, jakiej: ................................................................................................................................................ 
16. Czy dziecko jest przewlekle chore: tak  / nie  
17. Czy dziecko przyjmuje stale określone leki: tak  / nie  
Jeśli tak, jakie: .............................................................................................................................................….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
18. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie, mogące wpłynąć na zachowanie dziecka (stan zdrowia,  
alergie, specjalne potrzeby itd.): 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
19. Inne uwagi, propozycje, sugestie: 
......................................................................................................………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

„Jestem świadoma/y, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej Przedszkole podejmie                
w tym celu niezbędne czynności”. 
 
 

                                                                          ………………………………………………………… 
                                                                                          Rodzice/Opiekunowie Prawni 
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Załącznik nr 2 
UPOWAŻNIENIE 

     Wyrażam/y zgodę na przyprowadzanie i odbieranie mojego dziecka z Przedszkola niżej wyszczególnione        
     osoby:      
 
      1. (imię i nazwisko)  

………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

     2.(imię i nazwisko)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

     3.(imię i nazwisko)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

     4.(imię i nazwisko)  
………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 

     ………………………………………………………………………………………………………………... 
     5.(imię i nazwisko)  

………………………………………………………………………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(telefon) 

     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go  
z Przedszkola przez pełnoletnią osobę wskazaną powyżej.  

 
 

…………………………………………… 
                                                  Rodzice/Opiekunowie Prawni 
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Załącznik nr 3 
 

Deklaracja Rodzica/Opiekuna 
 

 
1. Deklaruję informować na bieżąco Przedszkole w przypadku zmiany danych osobowych. 
 
2. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu, zgodnie 
z obowiązującym Cennikiem Opłat. 
 
3. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie dziecka oraz nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku dziecka w publikacjach, nagraniach medialno-telewizyjnych, na stronie Przedszkola i profilu 
Facebook oraz środkach masowego przekazu w celach promocyjnych Przedszkola.    tak  / nie  
 
4. Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości 
poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu itp.   tak  / nie   
 
5. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach wykonywanych w Przedszkolu przez                          
pielęgniarkę.     tak  / nie  
 
 
Informacja dla Rodzica/Opiekuna 
 
 
1.  Zostałam/em poinformowana/y o konieczności opłacenia spóźnienia w odbiorze mojego dziecka zgodnie 
z Cennikiem Opłat (pkt. 6). 
 
2. Zostałam/em poinformowana/y o konieczności zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach                                     
w Przedszkolu do godziny 8.00. 
 
3. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie lub zaginięcie 
prywatnej zabawki dziecka przyniesionej do Placówki. 
 
4. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie 
rzeczy prywatnych pozostawionych w szatni Przedszkola. 
 
5. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że dziecko ma być przyprowadzone do Przedszkola najpóźniej do                   
godz. 9:00. 
 
6. Zostałam/em poinformowana/y o możliwościach uczestniczenia mojego dziecka w wycieczkach i imprezach 
organizowanych przez Przedszkole, o których każdorazowo będę informowana/y. 
 
  
 
 
 
 
Radom, dnia ………………………                                            …………………………………………………… 
 
                                                                                                         Rodzice/Opiekunowie Prawni 
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CENNIK OPŁAT  
 

 
 
1. Jednorazowa opłata wpisowa – 250 zł. 
2. Miesięczna opłata stała za dziecko bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego- 450 zł.  
3. Miesięczna opłata stała za kolejne dziecko bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 400 zł. 
4. Miesięczna opłata stała za dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- 150 zł. 
5. Miesięczna opłata stała za kolejne dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- 100 zł. 
6. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Przedszkola opłata za każde następne pół godziny- 30 zł.  
7. Koszt całodziennego wyżywienia w Przedszkolu określony zostaje na kwotę 16 zł, z tego 8 zł to kwota    
    pokrywana z dotacji oświatowej natomiast druga część kwoty tj. 8 zł to tzw. „Wsad do kotła”, który  
    pokrywany jest przez Rodzica/Opiekuna.     
8. W sytuacji kiedy Rodzic/Opiekun nie poinformuje Przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu  
    zobowiązany jest do zwrotu kosztów za całodzienne wyżywienie dziecka w kwocie 16 zł. 
9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Rodzic/Opiekun  
    zwolniony  jest z opłaty za wyżywienie w Przedszkolu. 

 
 
Uwaga!  
 
Obniżka opłaty czesnego za każde kolejne dziecko obowiązuje wtedy, kiedy dzieci w tym samym czasie 
uczęszczają do Przedszkola. W momencie zakończenia edukacji w Przedszkolu jednego z nich za dziecko, które 
pozostało Rodzice/Opiekunowie uiszczają opłatę według stawki określonej w niniejszym załączniku. 
 
 
Organ prowadzący ma prawo podwyższyć opłaty za Przedszkole w zależności od aktualnych kosztów wraz                    
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub roku kalendarzowego, o czym ma obowiązek poinformować 
Rodzica/Opiekuna dziecka z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 
 

 
 

 


