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UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  „Fabryka Talentów” 

 

  Zawarta w dniu ....................................................................  pomiędzy:  
FAKTORIĄ TALENTÓW Sp.zo.o prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Fabryka Talentów”, z siedzibą 
w Krzeptowie, ul. Tymiankowa 1/U1, gmina Kąty Wrocławskie, reprezentowanym przez Dyrektora 
Przedszkola Justynę Łomnicką, zwanym w dalszej treści umowy: Przedszkolem 
a  

Panem(nią) …………………………………………………………………………………..…….,  

legitymującym się dowodem osobistym nr………………………………………………….,  

zamieszkałym w: ………..…………………..………………………………..……………………, 

zameldowanym w: ……………………………………………………..………………………………………………….., 

Będącym Rodzicem / Opiekunem prawnym syna/córki............................................,     

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

Pesel dziecka…………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania syna/córki…………………………………………………………………… ; 

Adres zameldowania syna/córki……………………….………………………………………; 

Telefon kontaktowy: 

+ 48 …………………….. 

+ 48 …………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Rodzicem. 

 
§ 1. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w 
Przedszkolu dla dziecka (imię i nazwisko) 
……………………………………….............................................................…………………  

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od...................... do.........................  
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
§ 3 

1. Przedszkole zobowiązuje się do:  
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na    

jej podstawie;  
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu;  
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 

rozwojowych;  
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny;  
e) stworzenia odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami.  
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2. Przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach 

ponadprogramowych:  
a) rytmika;  
b) logopedia 
c) j. angielski; 
d) bieżąca diagnoza osiągnięć dziecka; 
e) imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki i poza nią;  
f) inne, dodatkowo płatne.  
3. Przedszkole zapewnia rozdanie 4 posiłki dziennie:  
a) śniadanie,  
b) obiad – I i II danie  
c) podwieczorek  
4. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania przedszkola określa statut. 
5. Przedszkole świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy, w godzinach od 7:00 do 17:00 w 

dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej. 
6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać dziecko do godz. 8:30 i 

odbierać do godz. 17:00. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, Przedszkole może pobierać 
dodatkową opłatę w wysokości 50zł. 

§ 4 
 Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do:  
a) zapoznania się i przestrzegania Statutu Przedszkola 
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Przedszkola i odebrania go po zakończeniu zajęć 

lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej.  
c) przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć.  
d) informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka w 

Przedszkolu trwającej powyżej pięciu dni;  
e) terminowego uiszczania do 5 dnia każdego miesiąca z góry, miesięcznej opłaty za 

Przedszkole,  
f) wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej, opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.  
g) wpłaceniu opłaty rocznej w wysokości 300 zł, gdy dziecko uczęszcza więcej niż rok do 

przedszkola, 
h) podpisania odrębnej umowy z firmą cateringową Miodzio Catering na dostarczanie posiłków 

oraz zalogowanie się w aplikacji zamów posiłek https://bit.ly/2J3jaSZ : śniadania, obiad 
dwudaniowy i podwieczorek. 

§ 5 
1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz przedszkola następujących opłat:  
a) comiesięczna opłata czesnego, płatna przez 12 miesięcy kalendarzowych. 
Czesne płatne jest z góry do 05 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w systemie LiveKid 
b) czesne nie obejmuje książek do przedszkola, materiałów do zajęć dodatkowo płatnych, 

opłaty za bilety wstępu i dowóz na zajęcia organizowane poza przedszkolem oraz składki za 
obowiązkowe ubezpieczenie przez okres świadczenia usług objętych niniejszą Umową.  

c) opłata rekrutacyjna lub opłata roczna następuje w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
Opłata ta nie podlega zwrotowi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie 
następują automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy.  

2. Wysokość opłat obowiązujących na dany rok oświatowy ustala dyrektor przedszkola i 
podawana jest do wiadomości rodziców na piśmie lub na stronie internetowej przedszkola. 

3. Opłaty na rok oświatowy 2021/2022 wynoszą:  

https://bit.ly/2J3jaSZ
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a) opłata rekrutacyjna: 400,00 zł 
b) opłata roczna: 300zł 
b) czesne miesięczne: 580,00 zł, czesne może ulec zmianie w przypadku braku dotacji przez 

Samorząd Gminy,  
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki za każdy 

dzień zwłoki.  
§ 6 

Przedszkole może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:  
a) nieprzestrzegania przez rodziców/ prawnych opiekunów Statutu Przedszkola,  
b) zalegania odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu za okres powyżej jednego miesiąca,  
c) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn tej 

nieobecności.  
d) zachowań agresywnych występujących u dziecka oraz braku współpracy z rodzicem. 
e) zatajenie przez rodziców znaczących informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, 

mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 
§ 7 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy 
będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron, do 
rozstrzygania sporów będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.  

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
§ 9 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  
§ 10 

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

 
 

 
 

 
_________________________      _____________________ 
podpis dyrektora przedszkola                     podpis rodzica 
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Oświadczenia do umowy o świadczenia usług w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

„Fabryka Talentów” 
 
                  
Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze Statutem Przedszkola.  
 

_____________________________________________ 
miejscowość, data i podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach 

związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 

_____________________________________________ 
miejscowość, data i podpis rodziców/prawnych opiekunów  
 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola 

oraz na profilu FB. 
 

_____________________________________________ 
miejscowość, data i podpis rodziców/prawnych opiekunów  
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Niepubliczne Przedszkole „FABRYKA TALENTÓW” w 
Krzeptowie informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAKTORIA TALENTÓW Sp.zo.o z 
siedzibą Michałów 1, 55-300 Środa Śląska. 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel. nr +48 726946312 lub adresem 
email: pfabrykatalentow@gmail.com, 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług w 
Niepublicznym przedszkolu FABRYKA TALENÓW, tj. realizacji celów i zadań określonych w Ustawie 
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na jej podstawie, 
dokumentacji przebiegu edukacji, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, 
archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z przepisów prawa – w oparciu o art. 6 ust. 1 
pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

 
4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
- organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, 
-  prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f  RODO; 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
-  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 
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-  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, 

-  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody; 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy 
czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji procesu 
dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją z umowy o 
świadczenie usług w niepublicznym punkcie przedszkolnym FABRYKA TALENÓW; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

9. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą o systemie oświaty i przepisów 
wykonawczych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych 
danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów; 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i 
nie będą podlegały profilowaniu; 

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


