
Umowa 

o oświadczeniu usług dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych 

 

Zawarta w dniu …………………… w ………………………….. pomiędzy Zespołem Szkół w Wiadernie, którego 
organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu 
Szkół w Wiadernie Arkadiusza Świecha zwanym w dalszej części Zespołem Szkół Wiadernie                                      
a Panią/Panem  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zamieszkałą/zamieszkałym w……………………………………………………………………legitymującą/legitymującym 
się dowodem osobistym  numerze………………wydanym przez …………………….………………………………………… 
posiadającą/posiadającym PESEL …………………………………..zwanym w dalszej części „Rodzicem” 

 

§ 1 

Rodzice powierzają Szkole na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową opiekę nad 
małoletnią/małoletnim……………………………………………………………..urodzoną/urodzonym dnia……………… 
zwaną/zwanym w dalszej części „Dzieckiem”. 

§ 2 

1. Szkoła zobowiązuje się do: 

1) Realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych 
na jej podstawie oraz w konwencji praw dziecka, 

2) Sprawowania opieki nad Dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 
rozwojowych. 

2. Realizując zobowiązania, o których mowa w  ust. 1, Szkoła zapewnia Dziecku: 
1) Bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce, 
2) Fachową opiekę wychowawczo – dydaktyczną, 
3) Realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, 
4) Bazę dydaktyczną odpowiednią do oferowanych usług, 
5) Korzystanie z ogrodu, 
6) Udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, itp. 
7) Różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 

3. Szkoła umożliwia Dziecku uczestnictwo w zajęciach ponadprogramowych, których rodzaj, 
każdorazowo określany przez Dyrektora, jest dostosowany do wieku i możliwości Dziecka                                   
i które są finansowane z dodatkowych opłat wnoszonych przez rodziców. 

4. Szkoła funkcjonuje na rok szkolny 2020/2021. 
5. Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz. od 7.30 do 16.30. 
6. Szkoła stwarza dziecku możliwość odpłatnego korzystania z wyżywienia tj. trzech posiłków 

dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek).  Odpłatność za nie ustala Dyrektor w porozumieniu 
z Radą Rodziców. 

§ 3 

1. Rodzice zobowiązują się do : 

1) Przestrzegania statutu i regulaminu Szkoły. 
2) Osobistego przyprowadzania dziecka do Szkoły i odprowadzania go po zakończeniu zajęć lub 

pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej. 
3) Informowania Dyrektora lub  nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności w szkole trwającej 

powyżej dwóch dni. 
4) Niezwłocznego zawiadomienia Szkoły o chorobie zakaźnej Dziecka. 



5) Terminowego uiszczania do 10 – dnia każdego miesiąca z góry, z miesięcznych opłat za 
przedszkole, tj. opłaty stałej, opłat za zajęcia ponadprogramowe i opłaty za wyżywienie, 
jednocześnie Rodzice przyjmują do wiadomości, że nieobecność Dziecka w Szkole nie zwalnia 
ich od uiszczania opłaty stałej, natomiast nie dokonanie zapłaty w terminie powoduje 
obowiązek zapłaty odsetek ustawowych od dnia następnego po terminie płatności. 

6) Ubezpieczenie Dziecka na własny koszt, od następstw nieszczęśliwych wypadków niezwłocznie 
po rozpoczęciu przez nie uczęszczania do Szkoły, z jednoczesnym przyjęciem do wiadomości, 
że Szkoła umożliwia grupowe ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7) Rodzic opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko przebywać codziennie będzie w przedszkolu 
w godzinach od ………… do ………….  

8) Rodzice zobowiązują się do przyprowadzenia dziecka do przedszkola najpóźniej do godziny 
8.20 oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione przez nich osoby 
najpóźniej do godziny 16.30. 

§ 4 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) Zapoznania się z programem pracy Szkoły na dany rok oraz z planami pracy grupy wiekowej, 
do której uczęszcza ich Dziecko. 

2) Uzyskiwania bieżącej informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń Dziecka. 
3) Przebywania w pomieszczeniach Szkoły  wraz z Dzieckiem oraz obserwowania zajęć, w których 

bierze ono udział. 
4) Przekazywania Dyrektorowi opinii na temat pracy Szkoły oraz propozycji udoskonalenia 

organizacji placówki. 
2. Strony wspólnie ustalają: 

 
1) Pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zwanej 

Dalej „przedszkolakami”, prowadzonych przez Gminę Tomaszów, w zakresie nauczania                             
i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną 
przez ministra właściwego do sprawę oświaty i wychowania jest bezpłatny. 

2) Godziny, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, 
ustala dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia. 

3) Świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego są odpłatne. 

4) Na podstawie uchwały Nr XXXVII/210/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 stycznia 
2017r. oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej 7 godzin, dyrektor przedszkola 
wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców, opiekunów prawnych wysokość miesięcznej 
opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola. 

5) W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę przez siedem godzin dziennie. 

6) Określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania przez dziecko do lat 5                         
z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w ust 6. 

7) Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
                                                                                   

§ 5 

Szkoła może rozwiązać umowę i skreślić Dziecko z listy wychowanków w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez Rodziców statutu i regulaminu Szkoły, 
2) zalegania z odpłatnością za pobyt Dziecka w Szkole za okres powyżej jednego miesiąca, 
3) nieobecności Dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie placówce przyczyn tej nieobecności. 

 
§ 6 



1. Rodzice mogą rozwiązać umowę w przypadku: 

a) niewłaściwego sprawowania opieki nad Dzieckiem, 
b) nie zagwarantowania Dziecku bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w Szkole. 

2. Rozwiązanie umowy w trakcie roku szkolnego nie zwalnia rodziców z uiszczania opłat za Szkołę, tj. 
zapłaty pełnej miesięcznej opłaty stałej za każdy rozpoczęty miesiąc uczęszczania Dziecka za zajęcia 
organizowane przez Szkołę oraz za posiłki spożyte przez Dziecko w danym miesiącu.  

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 8 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………………...do dnia…………………………………….. 

 
§ 9 

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

i po przeczytaniu – podpisana. 

 
 
    …………………………………………………….                                          ………………………………………………….. 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) Podpis Dyrektora 


