
 Prywatne Przedszkole
            STRUMYK w Lublinie
                    ------------------------------------------------
       OD 1992

UMOWA
Dnia ……………………… zawarto umowę nr. …/…/201…

z Prywatnym Przedszkolem STRUMYK w Lublinie, ul. Juranda7/Kiepury 5
reprezentowanym przez Wiesława Rożka – Dyrektora Przedszkola, a: 

Rodzicem/Opiekunem: ………………………………………………………… nr PESEL …………………
zamieszk. w ……………………………… kod ……………  ul ………………………………

nr tel. ………………………..……… adres mail: ………………………………………………………….

Rodzicem/Opiekunem: ………………………………………………………… nr PESEL …………………
zamieszk. w ……………………………… kod ……………  ul ………………………………

nr tel. ………………………..……… adres mail: ………………………………………………………….
zwanym dalej „Zleceniodawcą”

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………….
Nr PESEL……………………………… zwanym dalej „Wychowankiem”

§ 1
1. Zleceniodawca zleca Dyrektorowi Przedszkola, a Dyrektor Przedszkola zobowiązuje się:

a) Umożliwić wychowankowi uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych realizujących Podstawę 
Programową Wychowania Przedszkolnego,

b) Zapewnić wspomaganie Zleceniodawcy w wypełnianiu funkcji kształcących, wychowawczych 
i opiekuńczych  wobec Wychowanka zgodnie ze Statutem przedszkola.  

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.
3. Dyrektor Prywatnego Przedszkola STRUMYK w Lublinie oświadcza, że w/w dziecko zostało zapisane do 

przedszkola na rok szkolny 2013/14.
4. Rok szkolny trwa 12 miesięcy (od 1 września do 31 sierpnia)
5. Zasady funkcjonowania przedszkola reguluje Statut Przedszkola.

§ 2
1. Zleceniodawca wpłaca czesne w wysokości 360 zł miesięcznie przez cały rok szkolny.
2. Zleceniodawca może być zwolniony z opłaty czesnego za miesiące lipiec i sierpień w przypadku złożenia 

pisemnego wniosku do 15 czerwca o nieobecności Wychowanka w tym okresie.
3. Opłatę czesnego należy wpłacać  na konto Prywatnego Przedszkola STRUMYK w Banku PKO  BP konto 

Inteligo 50 1020 5558 1111 1294 6300 0051 .
4. Wpłata czesnego i pozostałych opłat winna być dokonana do dnia 10 każdego miesiąca, przy czym za 

termin wpłaty czesnego uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Przedszkola.
5. Absencja Wychowanka, okres ferii nie zwalnia Zleceniodawcy z dokonania wpłaty czesnego.
6. Opóźnianie w opłatach czesnego spowoduje naliczanie przez przedszkole odsetek ustawowych w 

wysokości ustawowej od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
7. Czesne oraz inne opłaty uiszczone przez Zleceniodawcę na rzecz przedszkola nie podlegają zwrotowi.
8. Zlecone zajęcia dodatkowe, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, wyprawka, pakiet pomocy do zajęć 

dydaktycznych i inne zlecone usługi podlegają dodatkowym opłatom 
9. Wskazana w ust. 1 opłata czesnego podlega rocznej waloryzacji w oparciu o ogłaszany przez Prezesa 

GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc wrzesień w stosunku do 
miesiąca września roku ubiegłego. Ustalona w ten sposób zwaloryzowana kwota czesnego (zaokrąglona 
do pełnych złotych) obowiązuje począwszy od miesiąca stycznia kolejnego roku.



§ 3
1. Dyrektor Przedszkola ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w 

razie: 
a) skreślenia wychowanka z listy na wniosek Rady Pedagogicznej,
b) nieopłacania czesnego i innych opłat za okres dwóch kolejnych miesięcy, pomimo wezwania 

do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego terminu.
2. W przypadku zalegania z opłatami, zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy 

Zleceniodawca zobowiązany jest do opłacenia zaległych opłat, opłat za rozpoczęty i kolejny miesiąc oraz 
proporcjonalnie za ferie letnie. 

3. Wypisanie Wychowanka z Przedszkola z inicjatywy Zleceniodawcy następuje z końcem roku szkolnego 
po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu Dyrektorowi Przedszkola w terminie do 30 kwietnia.

4. Rezygnacja Zleceniodawcy z pobytu Wychowanka w Przedszkolu w trakcie roku szkolnego winna odbyć 
się w formie pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia i kończy 
ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Nieobecność Wychowanka w przedszkolu w okresie wypowiedzenia 
nie zwalnia z opłat. Rezygnacja nie powoduje wygaśnięcia zaległych zobowiązań finansowych 
Zleceniodawcy wobec przedszkola z wyjątkiem powodów nadzwyczajnych lub losowych.
Wykreślenie Wychowanka z listy następuje na koniec okresu wypowiedzenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja zapisy zawarte w Statucie 
Przedszkola oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd Powszechny dla miasta 

Lublin.

        § 5
Dyrektor Przedszkola może komunikować się w sprawach dotyczących współpracy Przedszkola ze Zleceniodawcą 

korzystając z: tablicy informacyjnej w przedszkolu, strony internetowej: www.strumyk.lublin.pl oraz numeru 
telefonu Zleceniodawcy.

        § 6
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje 

Statut Prywatnego Przedszkola STRUMYK
oraz obowiązujące regulaminy wewnętrzne dostępne do wglądu w przedszkolu.

............................................................                                                                 .........................................................
           (podpis Zleceniodawcy)                                                                         (podpis Dyrektora Przedszkola)

   

............................................................                          
          (podpis Zleceniodawcy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną Dyrektor Przedszkola 
informuje, że w sprawach dotyczących współpracy z Przedszkolem może komunikować się ze 
Zleceniodawcą korzystając adresu e-mail Zleceniodawcy.

2. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, wyrażam 
zgodę na przetważanie wizerunku i danych osobowych Wychowanka dla potrzeb Prywatnego 
Przedszkola „STRUMYK“.

  ............................................................                            ............................................................                          
            (podpis Zleceniodawcy)                                                                  (podpis Zleceniodawcy)

http://www.strumyk.lublin.pl
http://www.strumyk.lublin.pl

