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Niepubliczne Przedszkole Artystyczne nr 113  

„Akademia Sztuk Dziecięcych”  

 

 

Umowa zawarta w dniu ..................................... pomiędzy: 

1. Martą Kużelewską prowadzącą placówkę oświatową̨ pod nazwą Niepubliczne 

Przedszkole Artystyczne nr 113 „Akademia Sztuk Dziecięcych” z siedzibą przy ul. 

Krynicznej 11, 03-934 Warszawa, zwaną dalej Przedszkolem, 

a 

2. Panem(nią) ................................................ zwanego dalej Rodzicem/Rodzicami, 

występującym(ą) w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego 

............................................................ urodzonego(ej) dnia ...................... w 

..................................................... zamieszkałego(ej) w ....................., przy ulicy 

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

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy są̨ prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia, opieki i 

wychowania dziecka do momentu ukończenia edukacji w grupie pięciolatków. 

W przypadku tworzenia przez Przedszkole grupy zerówkowej, do niniejszej umowy 

sporządzony zostanie odpowiedni aneks. 

 

§2 

Rodzice (Opiekunowie) powierzają̨ Przedszkolu kształcenie, opiekę i wychowanie dziecka w 

zakresie programu edukacyjnego, zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty, oraz 

autorskiego o profilu artystycznym, opisanego w regulaminie Przedszkola (dalej jako 

Regulamin). 
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§3 

Przedszkole zobowiązuje się: 

1. Zapewnić opiekę nad dzieckiem we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 7.30 do 18.00, za wyjątkiem dnia Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia) i 

Sylwestra (31 grudnia), w których to dniach Przedszkole jest czynne do godziny 13.00. 

2. Zatrudnić kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w przedszkolu. 

3. W ramach czesnego prowadzić zajęcia opisane w Regulaminie. §4 

 

Rodzice zobowiązują̨ się do: 

1. Przestrzegania Regulaminu Przedszkola. 

2. Uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 2500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych) w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. Opłata wpisowa nie podlega 

zwrotowi. 

3. Regularnego opłacania czesnego w wysokości 2500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych) przelewem na konto Przedszkola do dnia piątego każdego miesiąca. 

Dane do przelewu: ASD Marta Kużelewska, 

nr konta: 17 1160 2202 0000 0001 7572 2497 

4. W przypadku opóźnienia opłaty czesnego Przedszkole ma prawo naliczyć odsetki 

ustawowe. Odsetki będą̨ naliczone w opłacie czesnego za każdy dzień́ po upływie terminu 

wskazanego w § 4, punkt 3 umowy. Kwota wynikająca z opóźnienia opłaty czesnego w 

danym miesiącu zostaje dopisana do rachunku Rodziców za miesiąc następny. 

5. Czesne przysługuje Przedszkolu od początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło 

edukację w Przedszkolu do końca miesiąca, w którym przedszkolakiem być przestało. 

6. Opłata za Przedszkole jest jednakowa w każdym miesiącu działalności Przedszkola, 

niezależnie od przerwy świątecznej, liczby dni ustawowo wolnych od pracy oraz sytuacji 

spowodowanych działaniem „siły wyższej” (np. zagrożenie powodziowe, klęski 

żywiołowe, działania wojenne) z zastrzeżeniem postanowień́ §7. 

7. W przypadku zapisu do Przedszkola rodzeństwa (dwójki dzieci i więcej): 

a. opłata wpisowa za jedno dziecko wynosi 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych) a za każde kolejne dziecko 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 
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b. W przypadku, kiedy pierwsze dziecko z rodzeństwa zakończyło już̇ edukację w 

Przedszkolu, a drugie dopiero rozpoczyna opłata wpisowa wynosi 2500 zł (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych). 

c. Czesne za pierwsze dziecko z rodzeństwa przyjęte do Przedszkola wynosi 2500 zł 

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), za drugie i za każde kolejne dziecko 2000 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych). Wysokość czesnego wnoszonego za każde kolejne 

dziecko z rodzeństwa nie ulega zmniejszeniu w przypadkach określonych w §7 punkt 

1. 

d. Obniżka opłaty czesnego za każde kolejne dziecko z rodzeństwa obowiązuje wtedy, 

kiedy dzieci w tym samym czasie uczęszczają̨ do Przedszkola. W momencie 

zakończenia edukacji w Przedszkolu jednego z nich, za dziecko które zostało w 

Przedszkolu Rodzice (Opiekunowie) uiszczają̨ opłatę 2500 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych). 

 

§5 

W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez cały miesiąc kalendarzowy (dotyczy 

to również̇ miesięcy – lipiec, sierpień́) Rodzice zobowiązani są̨ do zapłaty 2000 zł (słownie: 

dwa tysiące złotych). 

 

§6 

W miesiącu wakacyjnym Przedszkole organizuje cykliczne warsztaty w oparciu o program 

zajęć Przedszkola. Rozkład zajęć wakacyjnych ustalany jest indywidualnie każdego roku. 

 

§7 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu Przedszkole zwraca stawkę 

żywieniową̨ za dzień́ nieobecności dziecka w wysokości 30 PLN (słownie: trzydzieści 

złotych). Zwrot następuje przez potracenie naliczonej kwoty z należności za następny 

miesiąc, wyjątek stanowi ostatni miesiąc trwania umowy (ostatni miesiąc pobytu dziecka 

w przedszkolu). Minimalna opłata za przedszkole wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych). 

2. W przypadku przedłużonego pobytu dziecka w Przedszkolu po godzinie 18.00 Rodzice 

wnoszą̨ dodatkową opłatę w wysokości 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za każde 

kolejne rozpoczęte 15 minut pobytu. 
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§8 

Pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do Przedszkola jest miesiącem próbnym. Do miesiąca 

próbnego dolicza się okres zajęć adaptacyjnych (jeden tydzień́ w sierpniu), jeśli dziecko 

bierze w nich udział. Jeśli dziecko przychodzi do Przedszkola w innym terminie miesiąc 

oznacza miesiąc kalendarzowy od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, niezależnie 

od frekwencji dziecka na zajęciach. W przypadku trudności w adaptacji w ciągu miesiąca 

próbnego, Przedszkole lub Rodzice (Opiekunowie) mogą̨ rozwiązać umowę bez zachowania 

terminu wypowiedzenia. Umowa powinna być rozwiązana na podstawie druku rozwiązania 

umowy dostępnego na stronie internetowej Przedszkola. 

 

§9 

Rodzice mają prawo rozwiązać umowę na mocy miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia. 

 

§10 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Przedszkole ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

a. stworzenia zagrożenia przez dziecko dla pozostałych dzieci uczęszczających do 

Przedszkola; 

b. naruszania przez Rodziców Regulaminu przedszkola i postanowień́ niniejszej umowy; 

c. opóźnienia w płatnościach przez Rodziców czesnego przez dwa kolejne miesiące po 

upływie 14 dniowego terminu wzywającego do zaprzestania naruszeń́; 

d. odmowy przez Rodziców dziecka współpracy z wychowawcami i Dyrektorem 

Przedszkola w procesie kształcenia, opieki i wychowania dziecka, jak również̇ 

działania na szkodę Przedszkola; 

2. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w tym trybie Rodzice/Opiekunowie Prawni są̨ 

zobowiązani do zapłaty czesnego w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiło 

rozwiązanie umowy. Ponadto w takiej sytuacji Przedszkole jest uprawnione do naliczenia 

ustawowych odsetek karnych za zwłokę w zapłacie. 

  

§11 

Przedszkolu przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznej stawki czesnego w 

przypadku: 

1. zerwania przez rodziców umowy z Przedszkolem z naruszeniem postanowień́ niniejszej 

umowy. 
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2. rozwiązania przez placówkę umowy w skutek nie płacenia czesnego. 

3. rezygnacji z Przedszkola bez przewidzianego w umowie miesięcznego wypowiedzenia. 

 

§12 

Rodzice zobowiązani są̨ do natychmiastowego powiadamiania Przedszkola o zmianie adresu 

zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonów kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie 

trwania niniejszej umowy. 

 

§13 

1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginiecie prywatnej 

garderoby dziecka. 

2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie lub zaginiecie prywatnej zabawki 

dziecka przyniesionej do Przedszkola. 

3. W sprawach nienormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

Podpis Rodziców (Opiekunów)                              Podpis Dyrektora Przedszkola 

 


