
UMOWA Nr …………./2020-2021 
O ŚWIADCZENIU USŁUG W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BAJECZKA” 

ul. Jagiellońska 8, 87-300 Brodnica 
 
zawarta w dniu .................................. ( z mocą obowiązującą od 01.09. 2020 r.) 
pomiędzy: 
Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka” – mgr Joanną Spławską-Hilfert zwanym dalej 
Dyrektorem a  
 
Rodzicami  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zamieszkałymi ……………………………………………………………………………………………………. 
 
legitymującymi się dowodem osobistym/seria, numer/ ………………………………………………………. 
zwanymi dalej Rodzicem. 
 
§ 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wychowawczo-opiekuńczych i kształcących w 
Przedszkolu Niepublicznym dla dziecka: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia) 

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

(adres zamieszkania) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
(PESEL) 

 
§ 2. Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola Niepublicznego 
„Bajeczka”, który jest do wglądu u dyrektora przedszkola. 
 
§ 3.  Rodzice są zobowiązani do ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
§ 4. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach 12.00 – 17.00 jest bezpłatne. 
2. Odbiór dziecka po godzinie 17.00 skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę. 
 
3. Prawo do odbioru dzieci z przedszkola przysługuje tylko rodzicom i osobom niżej wymienionym: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 
                               (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego) 

 
2) ………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego) 
 

   3)………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego) 

 
   4)………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego) 
 
4. Rodzice oświadczają, że ww. osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola zostały 
poinformowane, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajeczka’’ w 
Brodnicy (ul. Jagiellońska 8, 87-300 Brodnica), które reprezentowane jest przez Dyrektora, który 
przetwarza dane osobowe w ww. zakresie w celu umożliwienia upoważnionym osobom odbioru 
dziecka poprzez weryfikację tożsamości. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru 
dziecka dostępna jest do zapoznania dla ww. osób w siedzibie przedszkola.  

 
§ 5. Dyrektor zobowiązuje się do zapewnienia: 
1) realizacji procesu wychowawczo-opiekuńczego i kształcącego, zgodnie z programem i czasem 
pracy przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ; 



2) indywidualizacji procesu wychowawczo-opiekuńczego i kształcącego dziecka dostosowanego do 
jego potrzeb i możliwości psychofizycznych; 
3) możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych takich jak: zajęcia logopedyczne, konsultacje 
logopedyczne; 
4) udziału dziecka w realizacji kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych; 
5) możliwości korzystania z wyżywienia dziecka zgodnie z deklaracją rodzica (zał. nr. 1), 
6) warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw 
wykraczających poza podstawę programową, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych, 
programów autorskich oraz programów profilaktycznych; 
7) bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne 
„Bajeczka”; 
8) okresowych spotkań grupowych i indywidualnych Rodziców z kadrą pedagogiczną; 
9) udziału Rodziców w planowaniu i realizacji zadań przedszkola. 
 
§ 6. Rodzice zobowiązują się do: 
1) współpracy z Przedszkolem  w procesie edukacji i wychowania dziecka; 
2) współpracy z Przedszkolem mającą na celu rozwiązywanie problemów, trudności wychowawczych, 
rozwoju dziecka. 
 
§ 7. Rodzice przyjmują do wiadomości, iż Dyrektor może odstąpić od niniejszej umowy po zaistnieniu 
następujących okoliczności: 
1)  Rodzice nie usprawiedliwią nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc; 
2) zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa innych dzieci; 
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy nauczycielami a Rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów 
powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka; 
4) nastąpi brak współpracy z Przedszkolem w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przestrzegania 
funkcjonujących w przedszkolu regulaminów. 
 
§ 8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO)  

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku zewnętrznego w celu 
informowania o działalności Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach oraz budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora. 
Informujemy, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego 
publikacji, jak: 
1) udostępnianie na stronie internetowej prowadzonej przez przedszkole, 
2) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, 
gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności 
kulturalno-oświatowej,  
3) tablo przedszkolne przedstawiające absolwentów placówki. 
Dane mogą być opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka oraz oznaczeniem grupy przedszkolnej do 
której uczęszcza. 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje cały etap edukacyjny realizowany przez dziecko. 
 
§ 9. Rodzice  wyrażają zgodę na kontrolę higieny swojego dziecka przez pracownika opieki 
zdrowotnej, w celu zapewnienia w przedszkolu higienicznych warunków i zapobieganiu epidemii. 
 
§ 10. Umowa obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. 
 
§ 11. Umowa może być wypowiedziana pisemnie przez każdą ze stron, z co najmniej 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 
§ 12. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 
§ 14. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości 
polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka”. 
 
§ 15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
………………………………………    ………. ………………………………… 

Usługodawca           Usługobiorca 
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  
(skrócona wersja wynikająca z warstwowego obowiązku informacyjnego) 

Zgodnie z art. 13 RODO  informuje się, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajeczka’’ w Brodnicy, które reprezentuje Dyrektor jednostki. 
Dane teleadresowe: ul. Jagiellońska 8, 87-300 Brodnica, tel. (056) 649 83 82, adres e-mail: pnbrodnica@gmail.com. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Monika Ratkowska, z którym można kontaktować się poprzez 

pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: m-ratkowska@o2.pl oraz korespondencyjnie na adres Administratora. 
3) Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań statutowych lub udzielonych zgód. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy o świadczenie usług wychowawczo-opiekuńczych i kształcących. 
4) Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osób zainteresowanych dostępna jest do zapoznania w siedzibie przedszkola.  

 


