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UMOWA 
KLUB  MISIA  BO 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

 
Zawarta w Warszawie w dniu……...........................pomiędzy, Przedszkolem Niepublicznym Klub Misia Bo, 
w Warszawie przy ul. Światowida 47, zwanym dalej Przedszkolem, reprezentowanym przez Ernesta 
Macenowicza Dyrektora Przedszkola a, 

1. Panią……………………………………………………………………………………... 
2. Panem …………………………………………………………………………………... 

Zamieszkałymi  w ………………………….........przy ulicy…….………………………………………….., rodzicami/prawnymi 
opiekunami, zwanymi dalej Rodzicami, o treści następującej: 

§1 
Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w Przedszkolu nad dzieckiem 
………………………………………………………….… urodzonym dnia ………….……………….zwanym w dalszej części umowy 
Dzieckiem. 

§2 
W ramach określonego w §1 przedmiotu umowy, Przedszkole zobowiązuje się do: 

1. Sprawowania opieki nad Dzieckiem w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach: 7:00-18.00.  
2.   Wychowania przedszkolnego w zakresie minimum programowego MEN. 
3.   Wyżywienia Dziecka, 4 posiłki dziennie. 

§3 
1. Za usługi określone w §2 umowy Rodzice są zobowiązani wnosić opłaty miesięczne-czesne, poza czas 

przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Rodzice opłacają stawkę żywieniową, za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu. Oplata 

pobierana jest z góry za cały miesiąc, ewentualne różnice są rozliczane w kolejnych miesiącach. 
Wysokość stawki żywieniowej określa Zarządzenie Organu Prowadzącego. 

3.   Czesne i stawkę żywieniową należy opłacać do dnia 5 każdego miesiąca. 
4.   Zaległe opłaty na rzecz przedszkola będą dochodzone na drodze postępowania sądowego w trybie 

określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§4 

Rodzice zobowiązują się do: 
1. Przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 9.00 i odbierania dzieci do godziny 18.00. 
2. Terminowego uiszczania opłat oraz pokrycia kosztu obowiązkowego ubezpieczenia. 
3. Współpracy z przedszkolem w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. 
4. Osobistego odbierania Dziecka lub przez upoważnioną na podstawie pisemnego oświadczenia obojga 

Rodziców osobę. 
5. Przestrzegania obowiązującego w Przedszkolu statutu, regulaminu i stosowania się do ogłaszanych 

przez Dyrektora Przedszkola komunikatów. 
§5 

Niniejsza umowa może być rozwiązana w wyniku: 
1. Dwumiesięcznego wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez każdą  ze stron do 30 dnia danego 

miesiąca, które liczone jest od 1-go dnia następnego miesiąca. Przerwa w realizacji umowy bez 
uprzedniego pisemnego wypowiedzenia nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego w 
okresie trwania umowy. 

2. Braku wniesienia opłaty, o której mowa w §3 ust. 2, co najmniej w jednym miesiącu. 
3. W trybie natychmiastowym w przypadku:  

- nieprzestrzegania przez jedną ze stron warunków umowy, statutu przedszkola lub regulaminów 
- organizacja Przedszkola nie pozwala zapewnić dziecku odpowiedniej opieki,  
- zachowanie dziecka lub postępowanie rodziców nie pozwala na prawidłowy przebieg procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 

§6 
Rodzice oświadczają, iż zapoznali się z treścią umowy i znane są im warunki finansowe, są dla nich zrozumiałe 
i wyrażają na nie zgodę. 

§7 
W przypadku jakichkolwiek sporów, strony zobowiązują się załatwiać je polubownie. W razie braku 
polubownego załatwienia sporu, sądem właściwym do ich rozpatrzenia jest sąd właściwy dla Przedszkola. 

§8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
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