UMOWA NR ………………..
w sprawie korzystania z usług Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy
zawarta w dniu …………………….…… pomiędzy:

Dyrektorem Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy Panią/Panem
…………………..………………………….…… działającą na podstawie udzielonego upoważnienia
Wójta Gminy Łapsze Niżne,
a
Panią/Panem ……………………………………………...……………………, zamieszkałą/zamieszkałym
w…………………………, ul. …………………..………………..…………, legitymującą/legitymującym
się dowodem osobistym seria …………. nr …………………….., zwaną/zwanym dalej „Opiekunem
Ustawowym”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Żłobek
usług opiekuńczo – wychowawczych
i edukacyjnych na rzecz dziecka ……………………………………………………………………………,
ur. …………..…………. zwanego dalej „dzieckiem” oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie
z uchwałą Rady Gminy.
§2
CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………..………… do dnia …………..…..…… r.
§3
OBOWIĄZKI ŻŁOBKA
1.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
2.
a)
b)
c)
d)

Żłobek zobowiązuje się do:
profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,
zagwarantowania właściwej edukacji z uwzględnieniem potrzeb dziecka w oparciu o wiedzę
interdyscyplinarną,
prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku
rozwojowego oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny
dziecka,
wspomagania i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,
wsparcia wychowawczej roli rodziny,
zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie Żłobka,
zagwarantowania zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych
zaleceń lekarskich,
organizacji zajęć dodatkowych zgodnie z ustaleniami powziętymi z opiekunami ustawowymi
dziecka.
Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie:
I śniadanie;
II śniadanie;
obiad;
podwieczorek.

§4
ZASADY ORGANIZACJI ŻŁOBKA
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy Żłobka określa Statut Żłobka oraz Regulamin Organizacji
Żłobka.
2. Zastrzega się prawo do zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka w każdym czasie.
O zmianach tych Dyrektor Żłobka poinformuje Opiekuna Ustawowego poprzez udostępnienie
dokumentów na stronie internetowej www.zlobekwniedzicy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Żłobka.
§5
OBOWIĄZKI OPIEKUNA USTAWOWEGO
1. Opiekun Ustawowy oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania zasad
określonych w Statucie i Regulaminie Organizacji Żłobka.
2. Opiekun Ustawowy oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z usług żłobka codziennie
w godz. od ………………………….... do …………………………………….. .
3. Opiekun ustawowy zobowiązuje się do wnoszenia następujących opłat stałych i dodatkowych
za pobyt dziecka w Żłobku:
a) stała opłata – 200 zł/miesiąc,
b) opłata za wyżywienie – stawka żywieniowa w kwocie 8 zł za osobodzień;
c) opłata za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej
9 - godzinnego pobytu dziecka w Żłobku.
4. Opiekun Ustawowy zobowiązuje się do regulowania opłat określonych w § 5 pkt 3 zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacji Żłobka i zgodnie ze Statutem Żłobka.
Wymienione dokumenty dostępne są w placówce.
5. Comiesięczna opłata czesnego za okres wskazany w umowie powinna być wniesiona do
10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 66 88120005 0010 0106 4364 0001. Wyjątek
stanowi opłata za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w Żłobku, która płatna jest
w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
§6
DODATKOWE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ OPIEKUNA
1. Zaopatrzenie w wyprawkę, pampersy, obuwie, śliniaki, pidżamkę, bieliznę osobistą na zmianę,
środki do pielęgnacji ciała, mleko modyfikowane wydawane na receptę.
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Strony niniejszej umowy mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podawania przyczyny zgłoszenie zamiaru wypisania się przed pierwszym dniem następnego miesiąca.
2. Żłobek ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez
zachowywania miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat
za korzystanie ze Żłobka, o których mowa w § 10, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty;
b) nie zgłoszenia się dziecka do 7 dni od daty zapisania dziecka, gdy rodzice/opiekunowie prawni
nie powiadomią Dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności.
c) na wniosek rodziców lub opiekunów z różnych przyczyn - zgłoszenie zamiaru wypisania się przed
pierwszym dniem następnego miesiąca;
3. Rozwiązania umowy w sprawie korzystania ze Żłobka może nastąpić z przyczyn innych niż
opisane powyżej w drodze porozumienia stron.

4. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne jeżeli zostało złożone w formie pisemnej do rąk własnych
strony umowy albo zostało przesłane listem poleconym na adres wskazany w umowie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
b) Kodeksu cywilnego
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie spory związane z wykonywaniem postanowień
niniejszej Umowy będą wyjaśniane polubownie.
4. W przypadku braku możliwości polubownego wyjaśnienia sporu związanego z wykonywaniem
niniejszej Umowy spór będzie rozstrzygany przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………….
Dyrektor Żłobka

…………………………………..
Rodzic/opiekun

………………………………
Miejscowość i data
Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się ze Statutem Gminnego Żłobka
„Przystanek Maluszka” w Niedzicy.

………………………………
Miejscowość i data

………………………………..
Rodzic/opiekun

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy.

………………………………
Miejscowość i data

………………………………..
Rodzic/opiekun

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Żłobka i we
wszystkich materiałach promocyjnych.

………………………………
Miejscowość i data

………………………………..
Rodzic/opiekun

