
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG NR............... 

Zawarta dnia ............................. w Poznaniu 

 

pomiędzy:  

Niepublicznym przedszkolem Dwujęzyczni, Ul. J.H.Dąbrowskiego 25/2b, 60-840 Poznao,  

reprezentowanym przez:  Dorotę Matuszczak 

zwaną dalej Usługodawcą, 

a 

Rodzicami / opiekunami prawnymi:  

Mama: ........................................ ..................................... .............................. .......................................... 

Imię i nazwisko telefon e-mail seria i nr dowodu osobistego  

Tata: …......................................... ...................................... ............................ ..........................................  

Imię i nazwisko telefon e-mail seria i nr dowodu osobistego  

Adres zamieszkania: 

................................................................................................................................................................... 

ulica nr domu/mieszkania kod, miejscowośd 

zwanymi dalej Usługobiorcami.  

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuoczo-wychowawczych w 

Niepublicznym przedszkolu Dwujęzyczni dla dziecka:  

Dziecko: ………….............................................................. ............................................................... 

Imię i nazwisko dziecka data urodzenia dziecka  

PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:................................................................................................................................ 

ulica nr domu/mieszkania kod, miejscowośd 



Adres zameldowania: ................................................................................................................................  

miejscowośd ulica nr domu/mieszkania kod  

§ 2 

Organizacja 

Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Niepublicznego przedszkola 

Dwujęzyczni (dostępny w placówce oraz na stronie www.dwujezyczni.pl)  

§ 3 

Opłaty 

1. Usługi świadczone przez Niepubliczne przedszkole Dwujęzyczni są odpłatne.  

2. Za świadczenia udzielane przez przedszkole rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się 

ponosid następujące opłaty: 

 Wpisowe w kwocie  1000 zł  

 Czesne w wysokości  1000zł miesięcznie 

 Opłatę pokrywającą koszty wyżywienia  w kwocie 14,5 zł dziennie w przypadku diety 

podstawowej,  16,5zł dziennie w przypadku diety wykluczeniowej. 

 Opłatę pokrywającą koszty zajęd dodatkowych zgodnie z cennikiem 

3. W przypadku zmian cen usługi cateringowej, współpracującej z przedszkolem, przedszkole ma 

prawo do zmiany opłat za wyżywienie. 

4. Opłata za wyżywienie obliczana jest przez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej przez liczbę 

dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.  

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie 

6. Każda nieobecnośd dziecka musi byd zgłoszona najpóźniej do godz. 17.00 dnia poprzedzającego 

dzieo  w którym dziecko będzie nieobecne. Nieobecnośd należy zgłosid  pod numer telefonu: 

608 39 10 50, e-mailowo na adres: przedszkole@dwujezyczni.pl lub osobiście 

7. Niepubliczne przedszkole Dwujęzyczni jest czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 7.00 

do godziny 17.00. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 będzie naliczana 

każdorazowo opłata w wysokości 50,00 złotych (słownie pięddziesiąt złotych). 

8. Czesne jest płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto:  

 

Niepubliczne przedszkole Dwujęzyczni,  ul. J.H.D ąbrowskiego 25/2b, 60-840 Poznao 

numer konta  81 2490 0005 0000 4500 7563 5349 

 

 

 

 

mailto:przedszkole@dwujezyczni.pl


 

§ 4 

Obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku i rodzicom warunków zgodnych ze 

statutem przedszkola, między innymi do:  

 zapewnienia fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej poprzez zatrudnienie wysoko 

kwalifikowanej kadry pedagogicznej,  

 zapewnienia opieki specjalistycznej (psycholog, logopeda) 

 organizowania okresowych spotkao rodziców/opiekunów z kadrą pedagogiczną 

 przeprowadzenia wnikliwej diagnozy okresowej i udzielania codziennej informacji o 

dziecku, 

 zapewnienia trzech posiłków dziennie,  

 zapewnienia bezpieczeostwa w czasie zajęd i wycieczek organizowanych przez 

Usługodawcę.  

§5 

Obowiązki Usługobiorcy 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:  

 Poznania i przestrzegania zapisów zawartych w statucie przedszkola 

 Aktywnej współpracy z Usługodawcą w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych 

warunków do wychowania i rozwoju 

 Terminowego uiszczania opłat 

 Przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola 

 Osobistego odbioru dziecka z przedszkola lub przez upoważnione osoby 

 Wypełnienia karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do niniejszej umowy 

 

§6 

Zajęcia w przedszkolu 

1. W ramach czesnego Usługodawca zapewnia dziecku :  

 

 codzienne zajęcia edukacyjne 

 codzienne zajęcia z języka hiszpaoskiego 

 codziennie minimum 5h języka angielskiego 

 warsztaty małego naukowca 

 warsztaty plastyczne 

 warsztaty kulinarne 



 rytmikę 

 gimnastykę 

 zajęcia relaksacyjne 

 piłkę nożną  

 

2. Usługodawca umożliwia udział dziecka w zajęciach dodatkowych, które nie są objęte kwotą 

czesnego:  

 tenis 

 capoeira 

§ 7 

1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Przedszkole może przed terminem rozwiązad Umowę (bez trybu miesięcznego wypowiedzenia) 

w przypadku:  

 zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka; 

 gdy pobyt Dziecka zagraża bezpieczeostwu innych dzieci przebywających w Przedszkolu; 

 gdy rodzic/opiekun prawny nie ureguluje opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu 

przez 2 okresy płatności 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zawarta jest na okres od …………………………………. r. do 31.08.20…….. r.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

Niepublicznego przedszkola Dwujęzyczni (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie  danych osobowych  na  potrzeby niezbędne do organizacji pracy i 

funkcjonowania  Niepublicznego przedszkola Dwujęzyczni.)   

4. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jako rodziców/opiekunów 

prawnych w zakresie działalności dydaktyczno-opiekuoczo-wychowawczej  placówki. 

Dane osobowe obejmowad będą następujący zakres : imiona i nazwiska, adres 



zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer dowodu osobistego, 

nazwa  i adres oraz numer telefonu do  zakładu Pracy. 

Wyrażamy  zgodę  na przetwarzanie i  wykorzystanie danych osobowych naszego 

dziecka……………………………………………………………………………….…… w celach dydaktyczno-

opiekuoczo-wychowawczych placówki. Dane dziecka będą obejmowały następujący 

zakres: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, informacje 

odnośnie stanie zdrowia, alergii, uczuleo. 

Wyrażamy zgodę na rejestrowanie wizerunku naszego dziecka podczas zajęd 

dydaktyczno-opiekuoczo-wychowawczych, konkursów, turniejów, przedstawieo, 

pikników i innych uroczystości przedszkolnych organizowanych przez placówkę oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez prezentację na stronie internetowej przedszkola, 

w prasie, telewizji, informatorach, filmach promujących placówkę, na stronie FB i innych 

mediach społecznościowych.  Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wizerunek 

naszego dziecka będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celach promocji i potrzeb 

funkcjonowania przedszkola. Oświadczenie jest ważne na cały cykl pobytu dziecka w 

placówce. 

5. Zezwalamy naszemu dziecku ……………………………………………………… na udział w 

wycieczkach i spacerach organizowanych przez Niepubliczne przedszkole Dwujęzyczni. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

.......................................       .......................................  

 Usługobiorca         Usługodawca 


