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Regulamin Świadczenia Usług Wychowania Przedszkolnego Przez Zdrowe 

Przedszkole 

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej przez Zdrowe Przedszkole ze 

Zleceniodawcami. 

Postanowienia Ogólne 

§ 1  

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Zleceniodawca – osoba: rodzic lub opiekun prawny dziecka, z którą Zdrowe 

Przedszkole zawarło umowę o świadczenie usług w zakresie wychowania 

przedszkolnego, 

b. Zleceniobiorca – Paweł Gilewski Computers,  

c. Przedszkolak – dziecko, na rzecz którego świadczone są usługi na podstawie 

umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartej 

pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą. 

2. Umowa o świadczenie usług wychowania przedszkolnego zawierana jest z rodzicami 

lub opiekunami prawnymi Przedszkolaków, którzy oświadczają, że są umocowani do 

zawarcia takiej umowy i nie wymaga ona zgody osób trzecich.  

3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki przekazania nieprawdziwych 

danych Zleceniodawcy. Zleceniodawca w tym zakresie nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

4. Zdrowe Przedszkole posiadać będzie uprawnienia do wykonywania usług w zakresie 

wychowania przedszkolnego  i posiadać będzie stosowne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin. 

Obowiązki Zdrowego Przedszkola 

§ 2 

1. Zdrowe Przedszkole swoją działalnością zobowiązuje się do realizowania celi i zadań, 
które określa ustawa o systemie oświaty oraz wszelkie przepisy wydane na jej 
podstawie. Ponadto zobowiązuje się do realizowania programu dydaktycznego 
zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz organizacji zajęć 
dodatkowych, a także do: 

a. Sprawowania i dbania o opiekę nad Przedszkolakami i organizowania dnia w 
toku opieki, to jest: zabaw i zajęć edukacyjnych zgodnie z zawartą z rodzicami 
i opiekunami prawnymi umową, 

b. Dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu Przedszkolaków na terenie 
Zdrowego Przedszkola jak i poza nim, 

c. Zapewniania możliwie najlepszych warunków rozwoju we wszystkich 
realizowanych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

d. Wsparcia rodziców i opiekunów prawnych Przedszkolaków w całym procesie 
wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczym,  

e. Współpracy z wykwalifikowaną kadrą zarówno pedagogiczną jak i 
niepedagogiczną,  

f. Zapewnienia zgodnie z warunkami i opłatą zawartymi w umowie o świadczenie 
usług trzech posiłków dziennie oraz dwóch zdrowych przekąsek,  
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g. Dbania o bezpieczeństwo informacji o Przedszkolaku, rodzicach oraz 
opiekunach prawnych, a także zachowania poufności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

h. Ubezpieczenia Przedszkolaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,  
i. Oraz pozostałe zawarte w Statusie Zdrowego Przedszkola. 

 

Obowiązki rodziców i opiekunów prawnych 

§ 3 

1. Rodzice i opiekunowi prawni zobowiązani są do: 
a. Przekazania wyłącznie prawdziwych informacji, zarówno w Karcie Zgłoszenia 

Przedszkolaka, stanowiącej załącznik numer 2 do umowy o świadczenie opieki 
jaki Karty Informacyjnej Przedszkolaka, będącej załącznikiem numer 3 tejże 
umowy, 

b. Zapewnienia obecności Przedszkolaka na zajęciach, jeśli to możliwe i nie 
przyprowadzanie na zajęciach chorego dziecka, 

c. Współpracy ze Zdrowym Przedszkolem w procesach opiekuńczym, 
wychowawczym i dydaktycznym, 

d. Informowaniu o nieobecności Przedszkolaka, 
e. Terminowego wywiązywania się, z umówionych zobowiązań finansowych. 

 

Opłaty 

§ 4 

1. Za Pobyt Przedszkolaka rodzice i opiekunowi prawni zobowiązani się do uiszczenia 

opłat w ramach: 

a. Opłaty wpisowej do Przedszkola, 

b. Czesnego,  

c. Opłaty za wyżywienie, 

d. Opłaty za ponad umówiony czas pobytu dziecka w Zdrowym Przedszkolu, 

e. Opłatę za zajęcia dodatkowe. 

2. Opłata wpisowa jest jednokrotna i bezzwrtona. Wynosi 300 zł i jest płatna w terminie 3 

dni od dnia podpisania umowy. Opłata ta obejmuje: 

a. Całoroczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

b. Wyprawkę w postaci podręczników, ćwiczeń i artykułów plastycznych. 

3. Rodzic lub opiekun prawny może zostać poproszony o dodatkową opłatę, związaną z 

ponadprogramowymi wydarzeniami. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny 

mogą odmówić udziału Przedszkolaka w danym wydarzeniu. 

4. Czesne za opiekę nad dzieckiem w Punkcie Przedszkolnym płatne jest przez 12 

miesięcy w roku, od 1 września do 31 sierpnia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 

z góry i wynos 900 zł za 5 dni w tygodniu (godz. 7:00-17:00), chyba, że strony w umowie 

ustalą inne godziny pobytu niż wskazane powyżej. 

5. Czesne zawiera opłatę za opiekę i zajęcia podstawowe, zajęcia dodatkowe 

zaplanowane na dany rok szkolny, których wykaz znajduje się na stronie internetowej 

Zdrowego Przedszkola. Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie Przedszkolaka. 

6. Wysokość czesnego może ulec zmianie raz w roku w związku ze znacznym wzrostem 

kosztów działalności, w tym w szczególności eksploatacyjnych, znacznym wzrostem 

inflacji jak również w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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7. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie wyrażą lub odmówią zgody na zmianę wysokości 

opłat w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie opłat, strony uznają, że 

zmiana opłaty została zaakceptowana. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę 

wysokości opłat umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w którym rodzic lub opiekun prawny został poinformowany przez 

Zdrowe Przedszkole o planowanej zmianie. 

8. Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu. Jego wysokość nie zmienia się ze względu 

na przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy, przerwy wakacyjne oraz 

wcześniej ustalonych dni wolnych od zajęć. Nie podlega ono zwrotowi w przypadku 

nieobecności dziecka. 

9. Opłata za wyżywienie Przedszkolaka jest zmienna i obliczana na podstawie ilości dni 

obecności Przedszkolaka w danym miesiącu i dziennej stawki żywieniowej wynoszącej 

13 zł (trzynaście złotych). Opłata ta płatna jest z góry w każdym miesiącu, a rozliczana 

w kolejnym. Opłata zawiera koszt: 

a. Śniadania,  

b. Dwudaniowego obiadu, 

c. Podwieczorku, 

d. Napojów, 

e. Zdrowych przekąsek. 

10. Aby nie ponosić kosztu wyżywienia Przedszkolaka należy jego nieobecność złościć 

najpóźniej do 14:00 dnia poprzedzającego. 

11. Za ponadnormatywny pobyt Przedszkolaka pobierana jest dodatkowa opłata w 

wysokości 25 złotych (dwudziestu pięciu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.  

12. Opłat należy uiszczać gotówką u Dyrektora Zdrowego Przedszkola lub przelewem na 

rachunek bankowy numer . Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego. 

13. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Zleceniodawcę należności wynikających 

z umowy, Zleceniobiorca ma prawo do odsetek ustawowych i zwrotu kosztów, 

związanych z wyegzekwowaniem należności. 

Rozwiązanie umowy 

§ 5 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę. W takim przypadku okres wypowiedzenia 
liczy wynosi miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniodawcy w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a. rażącego naruszania przez Zleceniodawcę postanowień umowy, w 

szczególności zaległości z płatnościami przekraczającej 1 okres rozliczeniowy 
(o ile strony nie postanowią inaczej); 

b. rażącego naruszania przez Zleceniodawcę lub Opiekuna Prawnego Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Strony mogą wypowiedzieć umowę na podstawie porozumienia stron. 
5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia wszelkich opłat zgodnie 

z umową o świadczenie usług do końca okresu wypowiedzenia. 
 

Organizacja 
§ 6 

1. Dniami wolnymi są:  

a. Dni ustawowo wolne od pracy, 
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b. Wigilia. 

Przedszkole może ustalić dwie dodatkowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkola w 

ciągu roku: tydzień w okresie zimowym i dwa tygodnie w okresie letnim. 

2. Wszystkie zajęcia dodatkowo płatne prowadzone będą po godzinie 14:00 po 

zrealizowaniu programu podstawowego. 

3. W okresie letnim – od 01 lipca do 31 sierpnia realizowane zajęcia mogą się różnić od 

tych realizowanych w toku roku szkolnego.  Zmiana ta nie wpływa na wysokość 

czesnego. 

4. Przedszkolaki mogą być odbierane zarówno przez rodziców, opiekunów prawnych jak 

i pozostałe osoby, upoważnione w Karcie Zgłoszenia Przedszkolaka. Osoby 

upoważnione do odbioru Przedszkolaków muszą mieć pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz być trzeźwe. 

5. W całym terenie Zdrowego Przedszkola obowiązuje zakaz spożywania napojów 

alkoholowych oraz palenia tytoniu. 

6. Zdrowe Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności na osobach i mieniu osób powstałe 

na terenie przedszkola oraz w jego obrębie ale niebędące skutkiem jego zawinionych 

działań lub zaniechań. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 

§ 7 

1. Wszelkie dane osobowe przekazane do celów prowadzenia bieżącej ewidencji 

związanej z realizacją umowy rodzice i opiekunowie prawni przekazują dobrowolnie.  

2. Administratorem tych danych jest Zdrowe Przedszkole. 

3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w 

sposób, który uniemożliwia dostęp do tych danych osobom trzecim.  

4. Właściciel danych osobowych ma prawo do ich dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia ich przetwarzania jeżeli 

są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów 

albo zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane lub cel ten wygasł. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione do osób trzecich aby dokonać windykacji 

należności przysługujących Zdrowemu Przedszkolu, wynikających z zawartej umowy 

z rodzicami lub opiekunami prawnymi Przedszkolaków. 

6. Rodzice i opiekunowie prawni wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie 

Przedszkolaków przy relacjonowaniu wydarzeń przedszkolnych oraz publikację tych 

materiałów w Internecie, mediach społecznościowych, w tym również w celach 

marketingowych. W przypadku odmowy takiej zgody oświadczenie w tym zakresie 

należy złożyć pisemnie u Dyrektora, lub któregokolwiek opiekuna Przedszkolaka. 

7. Zdrowe Przedszkole zobowiązuje się tak administrować danymi aby działać w zgodzie 

z etyką i nie wpływać negatywnie ani na Przedszkolaka, ani jego rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

§ 8 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o świadczenie 
usług rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zdrowego Przedszkola. 

2. Każda zmiana danych korespondencyjnych Stron wymaga pisemnego zawiadomienia 
pod rygorem skutecznego doręczenia w przypadku braku takiej informacji.  
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