
 

  
 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ  
zawarta    
w Kobyłce pomiędzy: 

 
              
    imiona i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych dziecka 

 
               

adres zamieszkania 
 

a Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Kobyłce z siedzibą przy ul. Ceramicznej 49, zwanym dalej Przedszkolem.  
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki przedszkolnej  w Przedszkolu w grupie: 

□ Porannej       funkcjonującej w godz. 07:00 – 12:00   
□ Całodziennej    funkcjonującej w godz. 07:00 – 17:00   
 
 
dla dziecka:             

imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia dziecka 
 
 

2. Zasady organizacji Przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola, którego treść jest znana 
stronom umowy. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Statutu Przedszkola. 

3. Usługi świadczone w Przedszkolu są realizowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty: 
a) Grupa poranna funkcjonująca w godzinach 07:00-12-00 – bezpłatnie   
b) Grupa całodzienna funkcjonująca w godzinach 07:00 – 17:00 - opieka nad dziećmi w godzinach  

07:00-12:00 jest świadczona nieodpłatnie, natomiast pobyt dziecka w godz. 12:00 – 17:00  
jest odpłatny w kwocie 1,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.  

4. Opłata za opiekę jest wnoszona do 5-ego dnia następnego miesiąca na wskazane konto bankowe. 
5. Żywienie dziecka w Przedszkolu realizowane jest zgodnie z odrębną umową. 
6. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do 31.08.2023 roku i może być wypowiedziana przez każdą  

ze stron za trzymiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.  
7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dziecko równolegle uczęszcza do innej placówki przedszkolnej a 

Przedszkole poniesie z tego tytułu konsekwencje finansowe to rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się 
do ich pokrycia.  

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
10. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Przedszkola. 

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

 
 Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej  
 Publicznego Przedszkola nr 3 w Kobyłce oraz w innych materiałach reklamowych Przedszkola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 Przedszkole       Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 


