
Umowa o naukę, wychowanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem 
  

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy: 

Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka   

……………………………………………………………………………………….……….. 
     (imię i nazwisko dziecka) 

Panią/Panem ………………………………………………………………………………….. 

zam.……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Zleceniodawcą 
                                                                         a  

Firmą  ASMIR sp. z o.o.,  
31-236 Kraków ul. KS.JÓZEFA  MEIERA  20 G/1B,  
NIP 9452184500 
organem prowadzącym Przedszkole Kubusiowy Ogród w Miechowie na os. Sikorskiego 13 
zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą. 

§ 1 
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku Zleceniodawcy 
warunków rozwoju  i wychowania według przyjętych standardów działalności przedszkoli, a w 
szczególności odpowiednich warunków rozwoju psychofizycznego i społecznego, zaspakajania 
indywidualnych potrzeb dzieci w zależności od ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju. 

§ 2 
W ramach czynności określonych w § 1 mieszczą się zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i inne 
oraz pomoc   w czynnościach samoobsługowych dziecka. 

§ 3 
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2020 do dnia  
31.08.2021. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, liczonym od 1-go dnia kolejnego miesiąca. Wypowiedzenie niniejszej umowy 
wymaga formy pisemnej. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w czasie jej trwania, po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu zleceniodawcy. Jeżeli zleceniodawca nie wyrazi zgody na 
zmianę warunków umowy, ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 



        § 4 
Czynności określone w § 1, 2 będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 
18.00,  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy przedszkole jest zamknięte. 

W okresie wakacyjnym przedszkole będzie otwarte. Przedszkole pełni dyżury, pod warunkiem 
zapewnienia minimalnej liczby dzieci tj. 5, w przeciwnym przypadku przedszkole będzie 
zamknięte. W trakcie dyżuru grupy przedszkolne są łączone,  ilość kadry dostosowywana jest do 
ilości dzieci.                                                                                                                        

Dyżur będzie pełniony w godzinach od 7.00.-15.00.                                                                                
W dniu: 04.06.2021 r. 

Dnia: 24, 31 grudnia 2020 r. przedszkole będzie nieczynne. 

§ 5 
Usługi świadczone w przedszkolu „Kubusiowy Ogród” są odpłatne. Prosimy podkreślić wybraną 
opcję  

• 300 zł pobyt 6.30-18.00 + wyżywienie (2 zł śniadanie + 6 zł obiad + 1 zł podwieczorek) 
• 250 zł pobyt 6.30-13.00 + wyżywienie (2 zł śniadanie + 5 zł obiad) 
• 200 zł pobyt 6.30-12.30 + wyżywienie (2 zł śniadanie) - Rodzic odbiera dziecko przed 

obiadem 
• Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym czesne 0 + wyżywienie 

Rodzeństwo zniżka w opłacie czesnego na drugie dziecko -30% 

Zleceniodawca zobowiązuje się wnieść opłatę jednorazową 150 zł tytułem wpisowego do placówki  
w terminie 3 dni od podpisania umowy. Opłata ta jest jednorazowa i bezzwrotna. 

Za czynności wymienione w §1 Zleceniodawca zapłaci kwotę wybraną w §5 miesięcznie do 5 dnia 
każdego miesiąca. 
Za odbiór dziecka po godzinie 18.00 przedszkole naliczy opłatę 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
obecności dziecka na placówce. 

W przypadku zapisania kolejnego dziecka do przedszkola Rodzicom przysługuje zniżka w opłacie 
wpisowej w wysokości 70 zł pln. 

§ 6 
Aby zrealizować właściwe warunki określone w § 1 Zleceniobiorca bierze na siebie obowiązek 
zapewnienia dzieciom wyżywienia zgodnie ze standardami żywienia dzieci w przedszkolu. Stawka 
żywieniowa będzie naliczona za każdy miesiąc z góry. W przypadku nieobecności dziecka 
zgłoszonym do godz. 7.00. odliczana jest stawka żywieniowa. Odliczenia dokonujemy w 
następnym miesiącu. 



§ 7 
Zleceniobiorca zobowiązuje się ubezpieczyć dziecko ubezpieczeniem zbiorowym NNW. Koszty 
ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca. 

§ 8 
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia  
nie zwalnia od obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego  
w § 3. 

§ 9 
Wpłaty z tytułu opłat czesnego i wyżywienia dokonywane są wyłącznie na konto bankowe :            
12 1140 2004 0000 3102 7915 8047 - Mbank. 

§ 10 
W przypadku nieterminowych wpłat przedszkole będzie naliczać odsetki karne za zwłokę w 
wysokości 24% za każdy dzień zwłoki w stosunku rocznym. 

§ 11 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia  
przez Zleceniodawcę warunków umowy. 

      § 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

Zleceniodawca                 Zleceniobiorca 



ZGODY 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikowanie zdjęć mojego dziecka oraz jego prac, na stronie 
przedszkola Kubusiowy Ogród  

Podpis Zleceniodawcy 

Wyrażam /nie wyrażam zgody  na zabieranie mojego dziecka na wycieczki, spacery organizowane 
przez przedszkole Kubusiowy Ogród                                                                                                               
           

                                                                                                                                                           

Podpis Zleceniodawcy 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na badanie logopedyczne/psychologiczne mojego dziecka, mające 
miejsce w przedszkolu Kubusiowy Ogród. 

Podpis Zleceniodawcy 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na  publikację zdjęć mojego dziecka oraz jego prac w ramach 
ogólnopolskich projektów w których będzie brało udział przedszkole Kubusiowy Ogród. 

Podpis Zleceniodawcy 
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