
UMOWA NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
zawarta w dniu 1 września 2015 roku

pomiędzy:
Fundacją „Strachota” we Wrocławiu, 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 118
Reprezentowaną przez:
Adama Nowaka- Prezesa Fundacji
Bożenę Panek – Sekretarza Fundacji, Dyrektora Przedszkola
Zwaną dalej „Fundacją”
A Matką  /Opiekunką/ : 

…....................................................................................................
.....
Nr Pesel  : …...............................................................              adres e-mail : 
…..............................................
adres zamieszkania: 
….....................................................................................................................
.............
A Ojcem  /Opiekunem/ : 
….....................................................................................................................
......
Nr Pesel …..................................................................   adres e-
mail :..............................................................
adres zamieszkania : 
….....................................................................................................................
............

§ 1.
Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – 
wychowawczych w  Ekologicznym Przedszkolu Niepublicznym dla dziecka :    
data urodzenia :  ….......................      adres zamieszkania: 
….......................................................................

§ 2.
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola ( do 
wglądu u dyrektora przedszkola)

§ 3.
1. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze świadczone w Ekologicznym 

Przedszkolu Niepublicznym są odpłatne. 
2. Odpłatność w roku szkolnym 2015/2016 wynosi:
a) Wpisowe dla dzieci nowo zapisanych (opłata jednorazowa) w kwocie 200,00 zł 
( Słownie: dwieście złotych)
b) Czesne za każdy miesiąc od 01 września 2015 do 31 sierpnia 2016 (wyłączając jeden 
miesiąc przerwy wakacyjnej)  550,00 zł (Słownie : pięćset pięćdziesiąt złotych)

3. Wyżej wymieniona odpłatność nie obejmuje: wyprawki i książek do przedszkola, pobytu 
na Zielonym Przedszkolu oraz składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez 
okres trwania umowy.

4. Wpisowe oraz czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom.
§ 4.

Czesne jest płatne miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca do kasy przedszkola  lub 
na rachunek bankowy nr 44 1090 1522 0000 0001 1960 3759



§ 5.
1. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia w terminach  wymienionych w § 4 opłaty za 
żywienie w 
     wysokości 7,50 zł za każdy dzień.

2. Zwrot opłaty za żywienie naliczany jest od 1 dnia ciągłej nieobecności w przedszkolu.

3. Rozliczenie opłaty za wyżywienie nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione 
przy naliczeniu 
   opłaty za następny miesiąc. Informacje o wysokości opłat przesyłane będą na adres 
mailowy rodzica.
4.W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby powyżej 1 m-ca opłata stała 
ulega obniżeniu
( w kolejnym miesiącu) o 100,00 zł (słownie : sto złotych ).

§ 6.
W ramach czesnego Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

1. Fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej, w razie potrzeby pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej .

2. Udziału w okresie od września do czerwca w następujących zajęciach 
dodatkowych:
   Rytmice, języku angielskim, zajęciach logopedycznych, korekcyjnych, religii, 
warsztatach     
   plastycznych, teatralnych, tanecznych, artystycznych. W celu ułatwienia dzieciom 
adaptacji w

przedszkolu na początku roku szkolnego, część zajęć dodatkowych może rozpocząć 
się w październiku.
3. Organizowania okresowych spotkań rodziców/opiekunów z kadrą pedagogiczną.
4. Posiłków określonych w zgłoszeniu.
5. Bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Fundację.

§ 7.
Rodzic zobowiązuje się do:

1.Terminowego uiszczania opłat
2.Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
3.Twórczej współpracy z Fundacją w procesie edukacji i wychowania dziecka .
4.Przestrzegania przepisów zawartych w Statucie Przedszkola.

§ 8.
Rodzic przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż Fundacja może odstąpić od niniejszej 
umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. Rodzic nie wniesie w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za pobyt dziecka w 
placówce.

2. Zachowanie dziecka  będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać
       zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.

3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicem w 
kwestii 

                 rozwiązania  problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
4. Nie przestrzegania zasad współpracy określonych w Statucie Przedszkola.

§ 9.
Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016r .



§ 10.
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej 2- tygodniowym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 11.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku 
możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym dla jej rozwiązania będzie sąd 
właściwy dla miejsca siedziby Fundacji.

§ 13.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.

Rodzic /Opiekun/ Fundacja

     


