
 

UMOWA nr ……………… 

 

PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO  

„AKADEMIA PANA BOGA  

 

Dnia …………………….. r. w Tarnowskich Górach pomiędzy: 

Klubem Dziecięcym „Akademia Pana Boga” w Tarnowskich Górach, ul Jana Kazimierza 21, znajdującym się 

w budynku Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Akademia Pana Boga” należącym do 

Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Ks. Wiktora Sojki 3, 

Nip: 645-256-24-32 zwanym dalej Usługodawcą lub Przedszkolem 

a 

Rodzicami/opiekunami prawnymi ……………………………...……………………………………………… 

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

Adres zamieszkania: ………………………………….………………………….…………………………….. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)………………………….……………………………. 

Tel. ……………………………….. 

zwanym(ną) w dalszej części umowy „Usługobiorcą/Usługobiorcami’’, 

 

§1 

 

1. Niniejsza umowa określa zasady świadczenia usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w 

Klubie Dziecięcym dla dziecka: 

      Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………… 

      Data i miejsce urodzenia: ……………………………………... 

      PESEL: ....................................................................................... 

     Adres zamieszkania:     

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

     Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)       

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

2. Karta dziecka stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

 

 

 §2 



Klub Dziecięcy zobowiązuje się realizować wychowanie i opiekę nad dzieckiem oraz jego 

kształcenie, na zasadach obowiązujących w klubach dziecięcych zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa. 

§3 

 

1. Umowa zawarta jest na okres od ………………………………………..……../ na czas nieokreślony. 

 

§4 

             Klub Dziecięcy zobowiązuje się: 

1. Zapewnić opiekę nad dzieckiem w godzinach od …………. do …….…. we wszystkie dni robocze od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. 1 stycznia, 6 stycznia, 

poniedziałku Wielkanocnego, 1 maja, 3 maja, dnia Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 

listopada, 25-26grudnia) oraz 24 grudnia i 5 dni, które może wyznaczyć dyrektor klubu dziecięcego. 

       2.   Klub nie funkcjonuje przez 1 tydzień ferii oraz 1 miesiąc wakacji letnich. (ustalone w harmonogramie   

             dni wolnych na stronie internetowej) 

( LUB) 

             W następujących dniach i godzinach………………………………………………………………. 

         3.  Zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas jego pobytu w Klubie Dziecięcym. 

         4.  Współdziałać z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem. 

 

§5 

 

1. Klub Dziecięcy świadczy usługi odpłatnie. 

2.  Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez Klub Dziecięcy wynosi: 

      480,00 zł słownie ( czterysta osiemdziesiąt złotych.) miesięczne czesne za 5h,  

      (każda następna  rozpoczęta godzina 50 zł), 

3. Czesne pokrywa: 

a) czesne za świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

4. opłata za dzienne wyżywienie jest naliczana odrębnie w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu 

 i od obecności dziecka. W przypadku zgłoszenia dzień wcześniej nieobecności dziecka stawka 

 żywieniowa jest odliczana. 

      5.    Odpłatność za czesne uiszczana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

      6.    Opłata za wyżywienie płatna jest do 10 dnia każdego następnego miesiąca 

      7.    Przy zapisie dziecka do Klubu Dziecięcego, pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata  

             w  wysokości  200,00 zł -  wpisowe. 

       8.   Płatność należy regulować gotówką do kasy placówki lub na konto bankowe. Datą spełnienia 

             świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy: 



                         Ing Bank: 77 1050 1230 1000 0090 3199 3844 

               W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który uiszczana jest opłata 

                         oraz dopisek Klub dziecięcy. 

        9.  Wysokość czesnego nie podlega zwrotowi lub zmniejszeniu w przypadku choroby lub urlopowania  

             dziecka.  

        10. Jeżeli Rodzic nie ureguluje czesnego do 10 dnia danego miesiąca, Klub Dziecięcy może 

              wypowiedzieć niniejszą umowę za jednotygodniowym okresem wypowiedzenia. 

 

§6. 

 

       1.   Klub Dziecięcy zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci (śniadanie, dwudaniowy obiad 

  i podwieczorek). 

2. Opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi 12,00 zł i pobierana jest do 10-go dnia każdego 

miesiąca. (śniadanie 2,50 zł, obiad 7,50 zł, podwieczorek 2,00 zł) 

3. Opłata może ulec zmianie, a Rodzic lub Opiekun zostanie poinformowany najpóźniej 1 miesiąc przed 

jej wprowadzeniem. 

4. Opłata wyliczana jest poprzez przemnożenie wartości stawki żywieniowej i ilości dni obecności 

dziecka w Klubie Dziecięcym. 

 

§7 

 

1. Klub Dziecięcy zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty stałej w trakcie trwania umowy. 

2. O zaistniałej zmianie Rodzice lub Opiekunowie dziecka zostaną poinformowani najpóźniej 1miesiąc 

przed jej wprowadzeniem. Ewentualna zmiana nie wymaga podpisania nowej umowy, a jedynie 

aneksu do umowy już istniejącej. 

3. Odmowa podpisania aneksu do umowy przez Rodzica skutkuje rozwiązaniem umowy z końcem 

miesiąca, za który było pobierane czesne w dotychczasowej wysokości. 

 

 

§8 

 

1. Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez Rodzica lub Opiekuna. Dopuszczalna jest możliwość odbioru 

dziecka przez osoby do tego upoważnione pisemnie przez Rodziców lub Opiekunów dziecka. 

2. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia Klubu Dziecięcego o zmianie adresu zamieszkania oraz 

telefonów kontaktowych. 

§9 

 



1. W razie nagłej choroby dziecka udzielona mu zostanie pierwsza pomoc, a jego Rodzice lub 

Opiekunowie zostaną natychmiast poinformowani o zaistniałej sytuacji.  

 

§10 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym dokonano wypowiedzenia.  

2.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

§12 

 

    Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze Statutem Klubu Dziecięcego ”Akademia Pana Boga” 

 

 

 

Podpis Rodziców lub Opiekunów                                               Podpis Dyrektora/Osoby Prowadzą 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
„Akademia Pana Boga” 

ul. Jana Kazimierza 21, 42-605 Tarnowskie Góry 
Nip: 645-256-24-32, Regon: 384364240 

Tel: +48 794 474 555 
www.akademiapanaboga.pl  e-mail:  biuro@akademiapanaboga.pl 


