
   UMOWA EDUKACYJNA nr         /BŻ/2019 

 

Dnia …………………………………………………..  w Lubinie , pomiędzy Przedszkolem  

Niepublicznym„ BIAŁA ŻYRAFA”   z siedzibą przy  ul. Sienkiewicza 5,  59-300 LUBIN, zwanym 

dalej Przedszkolem,  którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie, a 

w imieniu którego działa dyrektor przedszkola Pani Marzena Krauz-Borys zwana dalej   „ 

Prowadzącą”  

A  
a/ Panią/Panem  ………………………..……… zamieszkałą/łym w …………………………….…………  
  
legitymującą/cym się dowodem osobisty nr……………………… PESEL ……….…………….….……… 

b/ Panią/Panem  ............................................, zamieszkałą/łym w ………………………………………… 

legitymującą/cym się dowodem osobistym  nr...............................  PESEL.............................................  

  z którymi, każdy zwany dalej będzie „ Rodzicem (Opiekunem)”, którzy zwani dalej łącznie będą 
„Rodzicami” ( Opiekunami)”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług edukacyjnych przez Przedszkole zgodnie 

ze statutem przedszkola stanowiącym integralna cześć niniejszej Umowy, z rozporządzeniem 

MEN, Ustawą o Systemie Oświaty ( z dn. 07.09.1991 z późniejszymi zmianami) i obowiązującym 

w przedszkolu programem  edukacji przedszkolnej, opartej na  metodzie Porozumienia Bez 

Przemocy, z elementami pedagogiki waldorfskiej i  montessoriańskiej   

2. Przedszkole zobowiązuje się niniejszą umową do opieki nad Dzieckiem (imie, nazwisko) 
 
…………………………………………………………od momentu powierzenia Dziecka 
nauczycielowi do chwili odebrania go przez Rodzica lub  osobę przez niego upoważnioną 
pisemnie. 

3. W ramach opieki Przedszkole zapewnia Dziecku organizację czasu i zajęcia ogólnorozwojowe, 

według założeń  metody Porozumienia Bez Przemocy, z elementami pedagogiki waldorfskiej  i 

monetssoriańskiej  z uwzględnieniem Podstawy Programowej oraz: 

a) uroczystości i święta z udziałem dziecka, rodziców i innych zaproszonych gości; 

b/     dodatkowe zajęcia edukacyjne:                                                                                                                                                  
- j. angielski, francuski, 
- zajęcia grupowe z edukacji matematycznej, czytania metodą symultanicznio – 

sekwencyjną oraz zajęcia z kreatywności 
- kompleksowa opieka logopedyczna, 
- terapia pedagogiczna  (w przypadku stwierdzenia  deficytów rozwojowych i po 

uzyskaniu opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej), 
-  zajęcia muzyczne,  teatralne i artystyczne,   
- wycieczki edukacyjne 2 x w roku  

c) wyżywienie  w formie cateringu – śniadanie, obiad, podwieczorek. 
d) warsztaty, wykłady, spotkania dla Rodziców. 
e) koszty materiałów papierniczo- higienicznych oraz przybory plastyczne. 

§2  

Oświadczenia i zobowiązania Rodziców /Opiekunów 

1. Rodzice (Opiekunowie) oświadczają, że przysługuje im pełna władza rodzicielska/ opieka prawna 

nad dzieckiem i są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, oraz oświadczają, że 

zapoznali się   z treścią Statutu Przedszkola w szczególności z określonymi  w Statucie 

Przedszkola prawami  i obowiązkami dzieci  i rodziców akceptuje brzmienie Statutu Przedszkola i 

zobowiązują się do ich  przestrzegania; 

2. Rodzice (Opiekunowie) oświadczają, iż powierzają Przedszkolu dziecko, celem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole; 



3. Rodzice (Opiekunowie) zobowiązują się do aktywnej  współpracy z Przedszkolem oraz 

nauczycielami Przedszkola w takim zakresie, jakim Przedszkole mając na uwadze dobro dziecka 

uzna za niezbędne. W szczególności Rodzice ( Opiekunowie) zobowiązują się do ścisłej 

współpracy z Przedszkolem i jej nauczycielami, polegającej między innymi na uczestniczeniu w 

życiu Przedszkola.  

4.  Za zobowiązania określone w niniejsze umowie Rodzice (Opiekunowie) dziecka odpowiadają 

solidarnie.  

§3 

Opłaty 

W celu umożliwienia Przedszkolu wywiązania się z powyższego obowiązku Rodzice 

(Opiekunowie) zobowiązują się do pokrywania następujących kosztów pobytu  dziecka w 

Przedszkolu: 

1) WPISOWE  jednorazowe wnoszone jest przy każdorazowym zapisie dziecka do przedszkola, 

w wysokości   ………………………….zł (słownie:………………………………….…….złotych)  

płatne  do dnia ………………………  Wpisowe nie podlega zwrotowi w wypadku rozwiązania 

umowy. 

2)    CZESNE comiesięczne płatne jest  przez okres trwania umowy , w wysokości 300 zł, 

(SŁOWNIE: trzysta złotych) - w tym: 

a)  W  PEŁNEJ WYSOKOŚCI przez okres trwania umowy 

         W ½ WYSOKOŚCI w  okresie przerwy wakacyjnej (ustalonej przez dyrektora placówki).   

b/    W przypadku RODZEŃSTWA dzieci uczęszczających do Przedszkola wysokość 

czesnego jest  zróżnicowana i wynosi: 

 Za  pierwsze  dziecko   – 100%  czesnego, 

 Za  drugie  dziecko        –    75%  czesnego, 

                c)    Jednorazowo zmiana wysokości czesnego nie może być większa niż 15 % wartości  

czesnego;   

3) WYŻYWIENIE obliczane na podstawie obecności Dziecka w Przedszkolu i 

        rozliczane w następnym  Miesiącu. 

4) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie w wysokości stawki 

dziennej za każdy dzień nieobecności podlega zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. 

5) Miesięczna opłata za dziecko wynosi:  

a) Czesne w wysokości  ……………zł(słownie……………………………………….………..zł). 

b) Opłata za całodzienne wyżywienie 12.50 zł (słownie: dwanaście złoty, 50/100). 

6) Dzieci z  orzeczeniami o niepełnosprawności mogą być   zwolnione z części lub z  całości  

opłaty miesięcznej  czesnego  na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany do zarządu 

stowarzyszenia.  

7) Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani ubezpieczyć dziecko od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt 

takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic lub prawny opiekun. 
Wszystkie powyższe  należności Rodzice ( Opiekunowie) winni wpłacać z góry do  10  DNIA KAŻDEGO  MIESIĄCA 
przelewem na rachunek bankowy: Raiffeisen  Polbank,  Nr rachunku: 42 1750 1279 0000 0000 0752 3847. 
                             W uzasadnionych przypadkach w/w opłaty można wnosić gotówką w kasie przedszkola. 

§4 

Czas  trwania  umowy  

Umowa  zostaje zawarta na okres  od ……………………… r. do …………………………. r.  

§5 

Wypowiedzenie umowy  

1.Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków i rozwiązać umowę   

     edukacyjną z rodzicami w przypadku: 

1) nie respektowanie działań wychowawczych wynikających z programu  Przedszkola ; 

2) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących 

problemów wychowawczych z zachowaniem procedury postępowania: 



a) pisemne  poinformowanie  rodziców; 

b) spotkanie rodziców z pedagogiem lub psychologiem; 

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci 

zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym; 

4)  zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, powyżej jednego miesiącu. 

2.     W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym w formie 

pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca. Skrócenie 

terminu wypowiedzenia umowy nie zwalnia z opłat za przedszkole ( miesięczne czesne). 

3.   Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że rozwiązanie niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w ustępach powyżej nie stanowi podstawy do zwrotu opłat już wniesionych przez 

Rodziców (Opiekunów) oraz nie zwalnia Rodziców ( Opiekunów) z obowiązku uiszczenia opłat 

czesnego za każdy pozostały, rozpoczęty, nie zapłacony miesiąc kalendarzowy pobytu Dziecka 

w przedszkolu w danym roku szkolnym, o ile Strony niniejszej umowy nie uzgodnią na piśmie 

inaczej. 

§6 

Postanowienia końcowe  

1. Strony zobowiązują się, że podejmą wszelkie działania w celu ugodowego załatwiania 

ewentualnych sporów, jakie mogą powstać w związku z niniejszą umową; 

2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Rodzice (Opiekunowie) wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez przedszkole ich 

danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzice ( 

Opiekunowie) oświadczają też, że są świadomi prawa do wglądu i poprawiania danych 

osobowych swoich oraz dziecka. 

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania; 

5. Powiadomienia oraz korespondencja (itp.) dla Stron niniejszej umowy będą przekazywane 

osobiście lub przesyłane listownie na adresy wskazane w niniejszej umowie, przy czym w 

przypadku przekazywania korespondencji lub powiadomień przez Prowadzącą dla skutecznego 

doręczenia wystarczy ich doręczenie jednemu z Rodziców  ( Opiekunów); 

6. Wszelka korespondencja doręczona na ww adres w umowie jest skuteczna, nawet jeśli pismo nie 

zostanie odebrane. Strony mają obowiązek powiadomienia o zmianach adresu pod rygorem 

skuteczności doręczenia na poprzedni adres. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Statutu 

Przedszkola oraz zarządzeń i regulaminów wydanych na jego podstawie; 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Prowadzącej i Rodziców /(Opiekunów). 

§7 

Inne uzgodnienia 

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

 

           Dyrektor   a/ 

                                                                                         b/                    

                                                                                                 Rodzice ( Opiekunowie prawni) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  



DO UMOWY EDUKACYJNEJ §2 PKT.3 

Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego  „Biała Żyrafa”   uznają za niezbędną aktywną współpracę 
Rodziców w ciągu każdego roku szkolnego w szczególności: 

 Udział w spotkaniach przygotowujących Rodziców i dziecko do pobytu w przedszkolu. 

 Udział  w  zebraniach:  grupowych  
                                  - na początku roku szkolnego 
                                   - po  I  semestrze  

 Towarzyszenie dziecku w świętach, uroczystościach i urodzinach organizowanych w 
Przedszkolu. 

 Korzystanie z informacji  na temat edukacji bez przemocy i pedagogiki waldorfskiej poprzez  
udział w wykładach i warsztatach  organizowanych przez Przedszkole,   literatury polecanej 
przez nauczycieli  i  artykułów ksero wystawionych w holu przedszkola o tematyce 
wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej  

 Śledzenie aktualności  na tablicach w holu i przy salach 

 Znajomość rocznej organizacji pracy przedszkola według organizacji MEN- planowanie 
wyjazdów, przerw zgodnie z tą organizacją. 

 Propagowania zdrowego stylu życia, w domu  w tym: 
-  przestrzeganie codziennego rytmu np.: posiłki, sen 
-  umiejętność odpoczywania  
-  zdrowe odżywianie: dużo owoców i warzyw, a ograniczanie słodyczy  i  cukru 
-  ubieranie dzieci stosownie do warunków atmosferycznych 


