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Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

Bajkowy Zakątek  

mgr  Kamila Nyga 

ul. Lipcowa 9  

64-300 Glinno  

 

UMOWA nr ……….. 

o świadczeniu usług przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny  

BAJKOWY ZAKĄTEK Kamila Nyga, ul. Lipcowa 9, 64-300 Glinno 

 

zawarta w dniu ……………………………. na Glinnie 

pomiędzy: 

Niepublicznym Punktem Przedszkolnym BAJKOWY ZAKĄTEK Kamila Nyga położonym przy ul. 

Lipcowej 9, 64-300 Glinno, reprezentowanym przez mgr Kamilę Nyga, zwanym dalej Usługodawcą, 

a 

rodzicem/opiekunem ……………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ……………………………………. 

zwanym dalej Usługobiorcą 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług polegających na opiece nad 

dzieckiem w godzinach od 6.30 - 17.00. W miesiącach letnich możliwe jest skrócenie godzin pracy 

Usługodawcy, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany z wyprzedzeniem.  

§ 2 Okres Umowy 

Umowa zawarta jest na okres jednego roku (12 miesięcy) od dnia .........................................r.  

 

§ 3 Opłaty 

1. Wysokość miesięcznej opłaty stałej ustala się na kwotę 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści 

złotych). 

2. Opłata za wyżywienie wynosi  10 zł/ dzień (śniadanie, drugie śniadanie, obiad = zupka + drugie 

danie, podwieczorek). 

3. Składka za roczne ubezpieczenie dla dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 

30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/ 100 ). 

4. W przypadku zmiany opłat Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Usługobiorcę z 

jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

5. W przypadku nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa. Szczegóły dotyczące 

zasad zwrotu składki zawiera Regulamin Bajkowego Zakątka, który stanowi załącznik do 

niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.  

6. Opłata stała płatna jest przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym i nie jest zwracana w 

przypadku nieobecności dziecka w placówce.  

  

§ 4 Płatności 

1. Opłata stała płatna jest z góry, do 10. dnia każdego miesiąca:  

a. gotówką w siedzibie Usługodawcy, 

b. przelewem na konto: 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWY ZAKĄTEK Kamila Nyga 

tel:6.30%20-%2017.00
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Glinno, ul. Lipcowa 9, 64- 300 Nowy Tomyśl 

nr rachunku: 22 2030 0045 1110 0000 0186 5310 

Tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, opłata stała za m-c. ... 

 

2. Wraz z opłatą stałą za miesiąc bieżący, płatna jest opłata za wyżywienie za miesiąc miniony (do 

5 dnia każdego miesiąca Rodzice otrzymują informacje o kosztach wyżywienia w miesiącu 

poprzednim).  

3. Składka na ubezpieczenie dziecka płatna jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy: 

c. gotówką w siedzibie Usługodawcy, 

d. przelewem na konto: 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWY ZAKĄTEK Kamila Nyga 

Glinno, ul. Lipcowa 9, 64- 300 Nowy Tomyśl  

nr rachunku: 22 2030 0045 1110 0000 0186 5310 

Tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, składka za ubezpieczenie w roku …… 

 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy. 

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku zalegania z opłatami 

dłużej niż jeden miesiąc. 

§ 5 Obowiązki Usługodawcy  

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej 
podczas pobytu dziecka w placówce. 

2. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo podczas całego pobytu dziecka w placówce. 
     

§ 6 Obowiązki Usługobiorcy  

1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania płatności zgodnie z paragrafem § 3 i § 

4 niniejszej umowy. 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i podania imiennie 

osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki. 

3. Usługobiorca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia placówki o nieobecności 

dziecka (sprawy rodzinne, choroba) nie później niż do pierwszego dnia nieobecności. 

4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą we wszystkich kwestiach 

dotyczących procesu edukacji i wychowania dziecka. 

5. Usługobiorca interesuje się działalnością placówki i uczestniczy w prawidłowym jej 

funkcjonowaniu. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Każda zmiana zakresu lub warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, 

wyrażoną pod rygorem nieważności w formie aneksu do niniejszej umowy. 

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

3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z mocą obowiązującą od ostatniego dnia 

następnego miesiąca. 

4. W sprawach nieustalonych w niniejszej umowie Strony obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

……………………………………                                         ...................................................                                                

…………………………….........                                          .................................................... 

        Usługobiorca                                                                        Usługodawca 

 

 


