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Umowa 

w zakresie nauki, wychowania, prowadzenia zajęć dodatkowych 

oraz zapewnienia opieki i wyżywienia dziecku w Niepublicznym 

Przedszkolu „Radosne skrzaty” w Krakowie, ul. J. Sawy- 

Calińskiego 13. 
 

zawarta ……………….. pomiędzy:  

 

Organem prowadzącym w/w przedszkole, tj. Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 

Kuźnicy Kołłątajowskiej 16C/41, 31-234 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI KRS pod numerem 0000133427, NIP 9451973844, REGON 356574082,  

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu -  Cezarego Schiff, zwaną w dalszej części umowy 

“Przedszkolem”, 

a 

Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka………………………………………………….. 

                                     (imię i nazwisko dziecka) 

Panią …………………………………………………………………………………………     

 

PESEL ………………………………………………………………………………………. 

 

legitymującą(cym) się dowodem osobistym numer: ……………………………...………… 

 

adres  zamieszkania …………………………………………………………………………. 

 

.……………………………………………………………….. gmina ……………………… 

 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej “Rodzicem” 

i 

Panem 

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

 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

 

legitymującą(cym) się dowodem osobistym numer: ………..…………………...……………. 

 

adres  zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

 

.……………………………………………………………….. gmina ………………………… 

 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej “Rodzicem” 
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§ 1 

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków opieki dla 

każdego dziecka.  

 

§ 2 

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku całodziennego wyżywienia - posiłków 

tj. śniadanie, obiad  i podwieczorek, zwanych łącznie posiłkiem. 

 

§ 3 

Czynności określone w § 1 będą wykonywane od poniedziałku do piątku  w godzinach  

……………………, za wyjątkiem świąt, dni wolnych ustalonych przez przedszkole  oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od …………….… r. do ………………… r. 

2. Rodzic ma prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w każdym 

czasie. Termin wypowiedzenia jest miesięczny, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Przedszkole ma prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w każdym 

czasie. Termin wypowiedzenia jest miesięczny, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

4. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej lub wiadomości e-mail 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne zwane czesnym, wyżywieniem  i opłatą 

jednorazowo.  

 

§ 6 

1. Za czynności wymienione w § 1 Rodzic zapłaci  kwotę 250 PLN miesięcznie do 5 

dnia  każdego miesiąca, za który następuje płatność (np. za styczeń do 5 stycznia).  

2. Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę jednorazową ……… PLN tytułem wpisowego 

w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, pod rygorem nieważności 

niniejszej umowy. 

3. Za czynności wymienione w § 2 Rodzic zapłaci kwotę 15 zł za każdy dzień, w którym 

dziecko spożywało posiłki oraz w razie nieobecności dziecka, za każdy dzień, w 

którym miały być wydane posiłki, jeśli do godziny 6:00 w tym dniu, wydanie 

posiłków nie zostanie odwołane przez Rodzica.  

4. Łączną kwotę do zapłaty wynikającą z ust.  3 Rodzic oblicza poprzez pomnożenie dni 

obecności dziecka w przedszkolu przez stawkę dzienną 15 zł. Płatności należy  

dokonać w terminie do każdego 5 dnia następnego miesiąca (np. za styczeń 2022 do 5 

lutego 2022). 

5. Nie ma możliwości częściowych odliczeń od kwoty stawki dziennej, o której mowa w 

ust. 3 powyżej. 

6. Przedszkole zastrzega sobie możliwość podniesienia wysokości czesnego i opłat za 

wyżywienie w ciągu okresu obowiązywania umowy w przypadku wzrostu kosztów 
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eksploatacyjnych oraz innych kosztów, w szczególności kosztów pracowników czy 

wyżywienia, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Rodzicowi, które 

powinno być złożone najpóźniej w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc 

obowiązywania nowej wysokości czesnego lub opłaty za wyżywienie. 

1. Rodzic oświadcza, iż rozumie i akceptuje, iż w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy obowiązek opłacania czesnego obowiązuje niezależnie od liczby dni wolnych 

funkcjonowania Przedszkola „Radosne skrzaty” w Krakowie, w danym miesiącu, o 

których mowa w § 3 czy też braku uczęszczania dziecka do przedszkola z powodów 

leżących po stronie Rodzica lub zamknięcia spowodowanego Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów lub Ministra  Edukacji i Nauki. 

§ 7 

Wszelkie opłaty wnoszone są na konto bankowe Cezar Sp. z o.o., 31-460 Kraków, ul. 

Kuźnicy Kołłątajowskiej 16C/41, o numerze 73 1090 1665 0000 0001 4362 7770 

 

§ 8 

Przedszkole zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w razie naruszenia przez Rodzica postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy strony spróbują rozwiązać 

polubownie. W wypadku niepowodzenia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia 

sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu prowadzącego przedszkole 

„Radosne skrzaty”. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

     Rodzic                                       Przedszkole   


