
 1 

UMOWA NA DYŻUR WAKACYJNY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH   

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALBIGOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM  ……………………… 

 

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:  
 

Szkołą Podstawową w Albigowej, reprezentowaną przez dyrektora Adama Hoły,  

 

a Rodzicem/Opiekunem prawnym     ……………………………………………………………….  
                                                                          ( imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 

zamieszkałym w        ………………………………………………………………………………… 
                                                                                (adres zamieszkania) 

legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……… wydanym przez 

………………………………………,  

o świadczenie usług edukacyjnych dla dziecka   ……………………………………………………….. 
                                                                                                                    ( imię i nazwisko dziecka) 

urodzonego ……………….. zamieszkałego w ……………………………………………………………  

 

§ 1 
1. Oddział przedszkolny zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

 fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej, 

 bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

 bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola. 
2. Oddział przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. 
3. Oddział przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
4. Przedszkole realizuje 5–cio godzinną podstawę programową w godzinach określonych  

w ramowym rozkładzie dnia, ustalonym przez dyrektora przedszkola dla każdego 
oddziału. 

§ 2 
Zasady organizacji pracy przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego oraz rekrutacji dzieci na 
dyżur wakacyjny określa Regulamin Rekrutacji. 
 

 
§ 3 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka oświadczają, że ich dziecko korzystać będzie  
z usług przedszkola w okresie od …………… do …………… w godz. od …… 
do ……. oraz wyżywienia w ilości …… posiłków dziennie. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do odbierania dziecka z przedszkola 
osobiście lub przez osobę upoważnioną do zadeklarowanej w ust. 1 godziny,  
z zastrzeżeniem ust. 3 

3. W przypadku odebrania dziecka po zadeklarowanej w ust. 1 godzinie, odpłatność będzie 
naliczana za rzeczywisty czas obecności dziecka w przedszkolu ponad czas określony   
w ust. 1. 
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§ 4 
1. Odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe w czasie 

przekraczającym czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
ustalona jest Uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 
prowadzone przez Gminę Łańcut  

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1 podlega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu o każdy dzień nieobecności dziecka. 

 

§ 5 
1. Opłaty za dyżur wnosi się z góry w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.  
2. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
3. Opłata za korzystanie z Oddziału Przedszkolnego uiszczana jest w sekretariacie szkoły. 

 
§ 6 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej 
najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem dyżuru. 

2. Przedszkole może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie 
uiszczenia należności za pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale przedszkolnym). 

 
§ 7 

1. Umowa została zawarta na okres: od dnia ……………do dnia ……………. 
2. Zmiana warunków umowy, z wyłączeniem § 4 i § 5, wymaga zgody obu stron i wymaga 

formy pisemnej. 

 
§ 8 

1. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla 
przedszkola. 

 
§ 9 

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

 
 
…………………………………………….                              …………………………………………… 
       (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                (pieczątka i podpis Dyrektora) 

 


