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Umowa o edukację i sprawowanie opieki 
 
zawarta między 
 
________________________________________________ w __________________________ 
 
występującym/występującą jako Podmiot świetlicy  
 
________________________________________________,       
 
Reprezentowany/reprezentowana przez _____________________________________ 

- w dalszej części zwany Podmiotem – 
oraz 
 
___________________________________ i ___________________________________ 
 
występującymi jako osoby uprawnione do opieki 

- w dalszej części zwani Rodzicami -  
 
nad dzieckiem ____________________________, dokument stwierdzający tożsamość: __________ 
 
ur. dnia: _____________ 
 
zamieszkały/a w: ______________________________________________ 
 
 
§ 1 Przyjęcie dziecka, wygaśnięcie umowy 

 
Podmiot przyjmuje do placówki wyżej wymienione dziecko, ze skutkiem w dniu __________. 
 
 
Umowa        wygasa z dniem ___________  zostaje zawarta na czas nieokreślony 
 
Rodzice mają prawo do pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyn, 
z zachowaniem miesięcznego terminu liczonego do ostatniego dnia danego miesiąca, przy czym nie jest 
możliwe wypowiedzenie do dnia 31.07 roku. Złożenie wypowiedzenia nie jest konieczne, jeśli dziecko 
zostało przyjęte do szkoły na okres do końca roku obrotowego (od 1 września danego roku do 31 sierpnia 
następnego roku). 
 
Podmiot ma prawo do pisemnego wypowiedzenia niniejszej umowy z podaniem przyczyny, z zachowaniem 
miesięcznego terminu liczonego od ostatniego dnia danego miesiąca. Bezterminowe wypowiedzenie jest 
możliwe wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny. Przed dokonaniem bezterminowego 
wypowiedzenia Podmiot jest zobowiązany do wysłuchania Rodziców. 

§ 2 Liczba zarezerwowanych godzin, składka rodzicielska 

Liczba zarezerwowanych godzin ustalona między Rodzicami a Podmiotem jest określona w porozumieniu 
dot. rezerwowanych godzin. 

Rodzice zobowiązują się do opłacania składki rodzicielskiej ustalonej w porozumieniu dot. składki 

rodzicielskiej, wraz z początkiem miesiąca przyjęcia dziecka do placówki. 

§ 3 Regulamin i koncepcja placówki, przepisy mające zastosowanie 

Podmiot wydał lub stworzył regulamin świetlicy, zawierający dalsze istotne postanowienia prawne 

i koncepcję placówki dot. aspektów pedagogicznych, stanowiący w każdym jego brzmieniu wiążącą część 

niniejszej umowy. 

Rodzice będą informowani pisemnie o zmianach w regulaminie. Zmiany uznawane są za przyjęte, jeśli 
Rodzice nie wniosą pisemnego sprzeciwu. Podmiot wyraźnie poinformuje o tym skutku w obwieszczeniu. 
Aby sprzeciw był ważny, Rodzice muszą wysłać go do Podmiotu w przeciągu miesiąca od obwieszczenia 
wprowadzenia zmian. 
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Uzupełniająco do niniejszej umowy i wiążących załączników obowiązują przepisy prawne, w szczególności 
bawarska ustawa o kształceniu dzieci i opiece nad nimi (Bayerisches Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz, w skrócie BayKiBiG) wraz z rozporządzeniem wykonawczym (AVBayKiBiG). 

Zgodnie z zarządzeniem o tajemnicy pracowników socjalnych placówek pomocy dla młodzieży 
(Jugendhilfe) zagwarantowana jest ochrona danych podanych w celu uzyskania pomocy społecznej oraz 
zachowanie tajemnicy pomocy społecznej. 

 

§ 4 Obowiązek powiadomienia 

Zgodnie z art. 26a BayKiBiG Rodzice są zobowiązani do dostarczenia następujących danych, 

koniecznych dla spełnienia zobowiązań: 

(a) nazwisko i imię dziecka, 

(b) datę urodzenia dziecka, 

(c) płeć dziecka, 

(d) obywatelstwo dziecka i Rodziców, 

(e) nazwiska, imiona i adresy Rodziców, 

(f) roszczenie dziecka o zasiłek integracyjny oraz 
(g) zwolnienie dziecka z przyjęcia do szkoły podstawowej, zgodnie z art. 37, ust. 2 BayEUG 

O zmianach należy niezwłocznie informować Podmiot. 

Kto w sposób zamierzony lub lekkomyślnie narusza art. 26a BayKiBiG i nie udziela informacji lub udziela 

niepełnej informacji, robi to nieprawidłowo lub poza wyznaczonym terminem, może zostać obciążony karą 

pieniężną w wysokości do pięciuset euro. 

Rodzice są ponadto zobowiązani do przedłożenia kopii potwierdzenia o zawieszeniu obowiązku szkolnego 

dziecka lub o przedterminowym przyjęciu do szkoły.  Co więcej Rodzice muszą poinformować, czy, 

i ewentualnie przez jaką instytucję oraz w jakim zakresie, otrzymali już ulgę na składki w wysokości dopłaty 

państwowej. 

§ 5 Bilans zdrowia 

Rodzice lub osoby uprawnione do opieki mają obowiązek  
przedłożyć dokument potwierdzający wykonanie ostatniego wymaganego bilansu zdrowia dziecka. 
Niniejszym poucza się o wadze bilansu zdrowia. 

Okazano potwierdzenie wykonania bilansu zdrowia:     tak     nie 

§ 6 Postanowienia ogólne 

Niniejsza umowa wymaga formy pisemnej. Wymaganie zachowania formy pisemnej dotyczy także 

dodatkowych porozumień i przyszłych zmian w umowie. 

Wszystkie deklaracje zgody udzielone placówce można w każdej chwili odwołać bez podania przyczyny ze 

skutkiem na przyszłość. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z jakiejś przyczyny nieskuteczne, niezgodne 
z prawem lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i wykonalności pozostałych postanowień. Takie 
postanowienie musi zostać zastąpione skutecznym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, 
najbardziej zgodnym z finansowymi interesami stron. Powyższe stosuje się również w przypadku 
wystąpienia luk w umowie. 

 

________________________ 
miejscowość, data 

_______________________________________________                _______________________________________ 

(Podpis Rodziców / osoby uprawnionej do opieki)    (Podpis Podmiotu) 

Załączniki: 

Porozumienie dot. liczby godzin 
Porozumienie dot. składki rodzicielskiej 
Dane osobowe 
Objaśnienie do ustawy o ochronie przed infekcjami 
Zaszczepiony – chroniony: w publicznych i prywatnych świetlicach 
Objaśnienie do rozporządzenia o higienie produktów spożywczych 


