
Załącznik Nr 4 

 

Umowa    nr …………. 

Zawarta w dniu………………………….. w Różance pomiędzy Szkołą Podstawową                     

im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance zwaną w dalszej części „szkołą” reprezentowaną 

przez dyrektora Agnieszkę Bilicz - Lejko 

a 

Rodzicami (Opiekunami prawnymi) dziecka  

Panią……………………………………………………… 

Zamieszkałą…. ………………………………………………………………………………… 

legitymujcego się dowodem osobistym seria……… nr………………………………………...  

wydanym przez ……………………………………………………………………………….... 

Panem……………………………………………………… 

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

legitymujcego się dowodem osobistym seria……… nr………………………………………...  

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

Zwanym w dalszej części „Opiekunem”                                                                                                                        

Miejsce pracy  matki…………………………………………………..tel.  …………………… 

Miejsce pracy ojca……………………………………………………..tel. …………………… 

  

§1 

1. Szkoła  zobowiązuje się w okresie od dnia 01.10.2016 r. do  dnia 23.06.2017 r. 

zapewnić dziecku/ dzieciom…………………………………………………………….   
                                                                       ( imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL ) 

…………………………………………………………………………………………...

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

a) Bezpłatne zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej. Podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w Oddziale 

Przedszkolnym w godzinach od 8.00 – 13.00. Dzieci uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego w szkole w Różance oraz zamiejscowego oddziału przedszkolnego  

w Korolówce mają zapewniony dojazd na zajęcia w ramach podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

b) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza 5-godzinny wymiar dzienny   

podstawy programowej, obejmujące w szczególności: 

        -  działania opiekuńcze, 

         - gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy, fizyczny i ruchowy dziecka/dzieci, 

        -  zajęcia dydaktyczne, umożliwiające dziecku/dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 



 

2. Szkoła organizuje wyżywienie podczas pobytu dziecka/dzieci w oddziale 

przedszkolnym w formie jednodaniowego ciepłego posiłku, którego koszt pokrywają 

rodzice 

3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom opieki wychowawczej  

i opiekuńczej w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 16.00 

od momentu przyprowadzenia dziecka/dzieci do oddziału przedszkolnego do chwili 

ich odbioru. 

 

§2 

Opiekun  zobowiązuje się  do : 

a) Przestrzegania regulaminu oddziału przedszkolnego. 

b) Przestrzegania obowiązującej w nim organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny 

oraz stosowania się do ogłaszanych przez dyrektora komunikatów. 

c) Współdziałania ze szkołą w zakresie wychowania dziecka. 

d) Terminowego i regularnego wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 Umowy. 

e) Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego. 

f) Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub pisemnego 

upoważnienia innej osoby pełnoletniej do wykonywania tych czynności. 

g) Dostarczania zaświadczenia lekarskiego po dłuższej chorobie. 

h) Powiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu w trybie 

natychmiastowym. 

§3 

1. Opiekun zobowiązuje się do uiszczenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkole poza wymiar 5 godzin dziennie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

Włodawa NR XXVI/167/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat  za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych                    

w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Włodawa.  

2. Opłata za świadczenia udzielane poza podstawę programową wynosi 1 zł za godzinę 

korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego oraz 50 % tej kwoty za godzinę 

korzystania przez drugie i każde kolejne dziecko.  

3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym opłaty za zajęcia 

wykraczające ponad podstawę programową podlegają zwrotowi za każdy dzień 

nieobecności dziecka w oddziale i dokonywane będą od następnego dnia od 

zgłoszenia tej nieobecności. 

4. Odpłatność za usługi jest dokonywana na podstawie rejestru godzin obecności dziecka 

dokonywana w dokumentacji prowadzonej przez szkołę (dziennik). 

5. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet  opłat na następny miesiąc,                  

a w przypadku wypisania dziecka z oddziału na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego 

rozliczenie opłaty następuje w dniu wypisania. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia odddziału przedszkolnego są 

pobierane odsetki ustawowe. 



§4 

W przypadku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie trwania miesiąca, 

Rodzic/Opiekun prawny dziecka wnosi opłatę za świadczenia, o których mowa w §3 ust. 2 

liczoną proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy ze szkołą. 

§5 

1. Umowę zawiera się na czas określony. 

2. Strony umowy mogą ją rozwiązać w każdym czasiena mocy porozumienia stron. 

3. Rodzice mogą wypowiedzieć w formie pisemnej umowę w każdym czasie,                             

z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. Dyrektor Szkoły może wypowiedzieć umowę jeśli Rodzic/Opiekun prawny zalega z 

naeżnymi opłatami za 2 miesiące – bez okresu wypowiedzenia. 

5. Dyrektor Szkoły może wypowiedzieć umowę jeśli Rodzic/Opiekun prawny narusza 

zobowiązania dotyczące korzystania przez dziecko z zajęć wykraczających poza 

podstawę programową  wychowania przedszkolnego w liczbie  ………… godzin 

zadeklarowanych w Deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym, stanowącej załącznik nr 2 do Regulaminu Oddziału Przedszkolnego – 

z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

6. Dyrektor Szkoły może rozwiązać na piśmie niniejszą umowę bez wypowiedzenia                 

w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia długoterminowej, ciągłej 

nieobecności dziecka w oddziale obejmujących co najminiej następujących 

bezpośrednio po sobie 14 dni kalendarzowych. Usprawiedliwienie powinno nastąpić                     

w formie pisemnej. 

§6 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

§7 

W sprawach spornych i nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego.                                                      

§8 

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

ze stron. 

 

DYREKTOR SZKOŁY                                                           RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY 

………………………                                                           ……………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oddziału przedszkolnego. 

                                                                                                  …………………………… 

                                                                                                RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY                                                                                                                                            



Załącznik Nr 2 

 Różanka, dnia.......................... 

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

     nazwisko i imię rodzica 

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

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

        adres zamieszkania 

 

DEKLARACJA 

 

DOTYCZĄCA  CZASU  POBYTU  DZIECKA  W  ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM 

 

 

Deklaruję, że moje 

dziecko………………………………………………………………….  

w okresie od  01.10.2016 r. do 23.06.2017 r.  

będzie przebywało w oddziale przedszkolnym w godzinach 

………………………………………, co stanowi 

……………………………dziennie poza wymiarem 5 godzin. 

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania wyżej ustalonych godzin 

pobytu mojego dziecka w oddziale przedszkolnym oraz terminowego uiszczania 

należnych opłat. 

  

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

                                                                                                                  Podpis rodzica 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

 Różanka................................... 

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

     nazwisko i imię rodzica 

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

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

        adres zamieszkania 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

(dotyczy §5 pkt 11 Regulaminu pobierania opłat za świadczenia udzielane przez szkołę) 

 

„W przypadku gdy dziecko pozostanie w oddziale  dłużej niż zadeklarowano rodzic 

zobowiązany jest do opłaty za dodatkowe godziny i podpisanie oświadczenia stanowiącego 

załącznik do niniejszego regulaminu.” 

 

 

W dniu ...................... moje dziecko ........................................................... 

 

pozostało w przedszkolu o ........................... dłużej niż zadeklarowano. 

 

 

 

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

podpis rodzica 

 


