PRZEDSZKOLE
Przedszkole.
Kiedy masz dziecko musisz pamiętać o naprawdę wielu sprawach, a do najważniejszych z nich należy to, czy Tęczowy
Jednorożec zjadł dzisiaj swoje niby-śniadanie, albo to czy Pan Mechanik załatwi w końcu Złego Złoczyńcę swoją super
rakietą.
Naturalną koleją rzeczy umowa z przedszkolem ląduje nisko na liście priorytetów.
Dlatego dzisiaj, spróbujemy pomóc i pokazać Ci, że tylko kilka z jej ustaleń wymagają Twojej szczególnej uwagi.
Charakter umowy.
Umowa z przedszkolem (dalej również, jako umowa o przedszkole) jest umową na świadczenie usługi edukacyjnowychowawczej dla Twojej pociechy. Jest zawierana z Tobą, ale faktycznie, realizowane w jej ramach świadczenie
będzie odbierało Twoje dziecko.
Umowa z przedszkolem nie jest regulowana prawem tzn. kodeks cywilny nie wymienia jej i nie opisuje w ramach
regulowanych przez siebie rodzajów umów. Oznacza to, że umowa ta jest umową nienazwaną (bo nie ma jej w
kodeksie).
Skoro jest to umowa nienazwana zastosowanie znajdą do niej dwie reguły albo lepiej mówiąc: jedna reguła i jeden
zestaw reguł.

Zasadą jest – podstawowa zasad polskiego prawa cywilnego – zasad swobody zawierania umów uregulowana w art.
3531 kodeksu cywilnego o treści:
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Zestawem zasad są przepisy umowy zlecenia. Z racji na to, że jest umową o przedszkole jest umową o świadczenie
usługi do zasad zawierania i wykonywania tej umowy z racji na art. 750 k.c. będziemy stosowali odpowiednio przepisy
o umowie zlecenia. Umowa zlecenia jest w kodeksie (czyli jest nazwana) i dotyczą jej przepisy 734 – 751 k.c.
Czas trwania
Zastanawiając się nad treścią umowy o przedszkole pierwsza podpowiedź dotyczy czasu trwania.
Jako rodzicie powinniście być zainteresowani tym, żeby umowa obejmowała cały okres nauki w przedszkolu, – czyli
od 3 - 5 roku życia.
Nie ma przeszkód, aby umową objąć również obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tzw. zerówkę – okres od 6
do 7 roku życia.
Wskazanie takiego okresu czasu zwolni z konieczności corocznego szukania przedszkola. Wybranie krótszego okresu
czasu skutkować może przerwaniem nauki. W natłoku informacji dnia codziennego zwycięstwo Pana Mechanika lub
kolejne przygody Różowego Jednorożca¹ z pewnością Wam nie umkną.
Termin zakończenia umowy z przedszkolem tak.
Czesne
Drugą ważną kwestią jest czesne. Warto pamiętać o tym, że zawierając umowę na trzy/cztery lata z góry Przedszkole
nie będzie chętne do wiążącego ustalenia wysokości czesnego na cały ten okres.
Będziecie zapewne ustalali czynsz tylko na pierwszy rok i zasady jego ustalania w kolejnych latach.
Z racji na to, że pieniądze tracą na wartości, co następuje w czasie stosuje się różne metody utrzymywania, jakości
tego świadczenia. Najprostszą metodą jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, które najczęściej sprowadzają
się do tego, że przedszkole będzie ustalało nową wartość czesnego w oparciu o zewnętrzny wskaźnik waloryzacji.
Przykładowo propozycja przedszkola może wskazywać, że co roku, czynsz będzie podnoszony o wskaźnik inflacji
publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Możecie się przy tym spotkać również z zamieszczonymi w umowie klauzulami otwartymi przewidującymi prawo
przedszkola do ustalenia czynszu. Często jest to powiązane z Waszym prawem do rozwiązania umowy w przypadku
braku akceptacji nowej propozycji czynszu.
Takie klauzule są dla Was dużo gorsze. To przedszkole będzie ustalało wysokość czesnego, a Wam pozostanie się
zgodzić lub zabrać dziecko z przedszkola.
To, co można spróbować zrobić z tymi klauzulami, żeby je odrobinę ucywilizować to wpisać w umowie:
1. jak często taka podwyżka może nastąpić, czy raz w roku (roku szkolnym, czy kalendarzowym), czy więcej razy;
2. w jakim terminie może ona nastąpić, a termin ten należy dostosować tak, żebyście mieli chwilę czasu na

zawarcie umowy z nowym przedszkolem i zmieścili się w terminach rekrutacji (ważne przy „zerówce”);
¹Tak, to brat/siostra/przyjaciel/przyjaciółka Tęczowego Jednorożca. Przecież to wiecie.
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Dane osobowe
Umowy z przedszkolem przewidują konieczność podania danych osobowych, a niektórych z Was to martwi.
Mówiąc generalnie przedszkole może od Was wymagać podania tylko takich danych osobowych, które potrzebne są
do wykonania umowy.
Wasz PESEL nie jest konieczny do wykonania umowy, ale jakiś numer jednoznacznie identyfikujący Was, jako osoby
fizyczne potrzebny będzie, może być NIP.
Wasz adres zamieszkania jest potrzebny.
Dane o zdrowiu Waszych dzieci nie są potrzebne – co do zasady. W konkretnej sytuacji mogą być potrzebne – np.
jeżeli Wasze pociechy wymagają różnego rodzaju wsparcia np. wczesnego wspomagania rozwoju albo, jeżeli z racji na
zdrowie wymagają szczególnej atencji kulinarnej.
Różności
W finale pamiętajcie również o tym, że zawierając umowę powinniście być traktowani, jak konsumenci. Prawo
wyklucza pewnego rodzaju zapisy umowne i ogranicza swobodę zawierania umów z konsumentami.
1

Dla zainteresowanych kwestie te opisuje art. 385 i następne kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy projekt umowy przygotowało przedszkole, a wyście tą umowę podpisali, a dzisiaj okazuje się, że
zapisy tej umowy są wieloznaczne pamiętajcie o regule art. 385 §2 kodeksu cywilnego, który mówi:
Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały.
Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.
Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
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