
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
w okresie wakacyjnym  -  miesiąc lipiec 2020 r. 

 
 

zawarta w dniu …...……………………....…….. pomiędzy Przedszkolem w Konojadzie 

reprezentowanym przez Barbarę Szklarską – dyrektora Szkoły 

a 

Rodzicem/Opiekunem prawnym 

….…............................................................................................................zamieszkałą/ym 

w ……........................................................................ legitymującą/ym się dowodem osobistym 

seria…......... nr ....................... 

wydanym przez .............................................................................................. 

zwanym dalej ,,Rodzicem” o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Przedszkole  Gminne  w Konojadzie  

ul. Ogrodowa , usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka 

……………...............................…………….................……, ur. ………………….............…, zwanego dalej 

„dzieckiem” oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z obowiązującą uchwałą 

Rady Gminy W Kamieńcu. 

 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. 

 
§ 3 

 
1. Dziecko korzystać będzie z usług Przedszkola w godzinach od …………….….. do ……………… w 
zakresie: 
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze do 5 godzin dziennie, w 
godzinach od 8:00 do 13:00. 
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń poza czasem określonym w pkt. 1 w wymiarze ……… 
godzin dziennie. 
3) wyżywienia w zakresie 3 posiłków. 
2.Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zwana dalej „opłatą za świadczenia”, jest wyliczana 
za okres na jaki została zawarta umowa, jako iloczyn: stawka godzinowa tj. 1,00 zł x 
zadeklarowana w ust. 1 pkt. 2 liczba godzin x liczba dni roboczych. 
3. Opłata za wyżywienie, o której mowa w ust.1 pkt.3, jest wyliczana za okres, na jaki została 
zawarta umowa jako iloczyn: dzienna stawka żywieniowa tj. 5,50 zł x liczba dni roboczych. 
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 płatne są z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca. 
Opłaty należy dokonywać na rachunek przedszkola nr 40 8666 0004 0200 1993 2000 0001. 



5. Za opóźnienia we wnoszeniu opłat naliczane będą odsetki ustawowe. 
 

§ 4 
 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania dziecka w 
godzinach określonych w § 3ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §3 
ust.1 pkt1 rodzic będzie ponosił opłatę w kwocie 1,00 zł. 
3. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas 
pracy przedszkola, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą 
rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł. 
4. Wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola nie powoduje zmniejszenia kwoty 
odpłatności za dany dzień. 

§ 5 
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie na mocy porozumienia stron 
dokonanym na piśmie. 

§ 6 
Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w statucie 
przedszkola. 

§7 
W przypadku zalegania z opłatami przedszkole jest upoważnione do wystąpienia przed 
właściwy sąd z powództwem o zwrot należności powiększonej o należne odsetki ustawowe. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§10 
Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle stosowania umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu. 
 

§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
          …........................................................                         …................................................. 
            Podpis rodzica/opiekuna prawnego                            Podpis dyrektora Szkoły 


