
UMOWA nr      / ŻBŻ / 2019 

O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH                                                                                             

W  ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM „ BIAŁA ŻYRAFA ” w  OSIEKU 

 

Dnia ………………  w Lubinie , pomiędzy Żłobkiem Niepublicznym„ BIAŁA ŻYRAFA”   z siedzibą 

przy  ul. Św. Katarzyny 30A w Osieku, 59-300 Lubin,  zwanym dalej Żłobkiem,  którego organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie, a w imieniu którego działa dyrektor 

przedszkola Pani Marzena Krauz-Borys zwana dalej   „ Dyrektorem”  

A  
a/ Panią/Panem………………………………zamieszkałą/łym ……………………………………… 
  
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……………………….., PESEL ……………………. 

b/ Panią/Panem …………………, zamieszkałą/łym ………………………………………………. 

legitymującą/cym się dowodem osobistym  nr ……………………, PESEL ……………………. .  

  z którymi, każdy zwany dalej będzie „ Rodzicem (Opiekunem)”, którzy zwani dalej łącznie będą 
„Rodzicami” ( Opiekunami)”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług   opiekuńczych przez Żłobek Niepubliczny 

„Biała Żyrafa” w Osieku, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Żłobka oraz Ustawą z dnia 04 

lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz.157 z poz. zm).   

2. Żłobek zobowiązuje się niniejszą umową do opieki nad Dzieckiem (imie, nazwisko)  
………………………………………….. (data ur.): ………………………od momentu powierzenia 
Dziecka nauczycielowi do chwili odebrania go przez Rodzica lub osobę przez niego upoważnioną 
pisemnie. 

3. Żłobek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 17:00, również w 

okresie wakacji i ferii zimowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz letniej 

przerwy technicznej ustalanej  każdego roku przez organ prowadzący. 

4. W ramach opieki Żłobek zapewnia Dziecku organizację czasu i zajęcia ogólnorozwojowe 

dostosowane do potrzeb i  możliwości dziecka. 

5. W ramach czesnego  Żłobek zapewnia: 

a) Organizację uroczystości i świąt okolicznościowych z udziałem dziecka, rodziców i innych 

zaproszonych gości; 

b/  zajęcia edukacyjne:                                                                                                                                                     
- Językowe ( j. angielski) 
- Przyrodnicze 
- Plastyczne 
- Muzyczne 
- Ruchowe,  
- oraz codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu 

c) wyżywienie  w formie cateringu – śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. 
d) warsztaty, wykłady, spotkania dla Rodziców. 
e) koszty materiałów papierniczych i higienicznych  niezbędnych do prowadzenia zajęć i  żłobka. 

§2  

Oświadczenia i zobowiązania Rodziców /Opiekunów 

1. Rodzice (Opiekunowie) oświadczają, że przysługuje im pełna władza rodzicielska/ opieka prawna 

nad dzieckiem i są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, oraz oświadczają, że 

zapoznali się   z treścią Statutu  i Regulaminu  Żłobka,  w szczególności z określonymi  w Statucie 

Żłobka  prawami  i obowiązkami dzieci  i rodziców. Rodzice akceptują brzmienie Statutu  

 i Regulaminu Żłobka  i zobowiązują się do ich  przestrzegania; 



2. Rodzice (Opiekunowie) oświadczają, iż powierzają dziecko Żłobkowi, celem realizacji programu 

opieki i wychowania określonego w dokumentach organizacyjnych –w  Statucie i w Regulaminie; 

3. Rodzice (Opiekunowie) zobowiązują się do aktywnej  współpracy ze Żłobkiem oraz opiekunkami 

Żłobka w takim zakresie, jakim placówka mając na uwadze dobro dziecka uzna za niezbędne.  

W szczególności Rodzice ( Opiekunowie) zobowiązują się do ścisłej współpracy ze Żłobkiem i jej 

opiekunami, polegającej między innymi na uczestniczeniu w życiu  Żłobka.  

4.  Za zobowiązania określone w niniejsze umowie Rodzice (Opiekunowie) dziecka odpowiadają 

solidarnie.  

§3 

Opłaty 

W celu umożliwienia Żłobkowi wywiązania się z obowiązku opieki nad dzieckiem  Rodzice 

(Opiekunowie) zobowiązują się do pokrywania następujących kosztów pobytu  dziecka w Żłobku: 

 

1) WPISOWE  jednorazowe wnoszone jest przy każdorazowym zapisie dziecka do Żłobka, w 

wysokości 300,00 (słownie: trzysta złotych) płatne do dnia …………………. .Wpisowe nie 

podlega zwrotowi w wypadku rozwiązania umowy.  

2)    CZESNE co miesięczne płatne jest  przez okres trwania umowy, tj od ……………………….do 

……………………… , w wysokości …………  (SŁOWNIE: ………………………..) - w tym: 

a)     W  PEŁNEJ WYSOKOŚCI przez   wszystkie miesiące, tj przez okres trwania umowy. 

         W ½ WYSOKOŚCI w  okresie przerwy wakacyjnej  (tzw przerwa techniczna).   

b/    W przypadku RODZEŃSTWA dzieci uczęszczających do Żłobka, wysokość czesnego  

       jest  zróżnicowana i wynosi: 

• Za  pierwsze  dziecko   – 100%  czesnego, 

• Za  drugie  dziecko        –   80 %  czesnego, 

              c/ W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku w czasie wykraczającym poza czas pracy 

                    żłobka, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za   

                    każdą rozpoczętą godzinę w wysokości  30.00 zł .(trzydzieści złotych). 

              d/   Jednorazowo zmiana wysokości czesnego nie może być większa niż 15% wartości  

    czesnego;   

 e/ Wysokość czesnego uzależniona jest od dotowania żłobka przez samorząd lokalny. W 
przypadku  nie spełnienia przez rodziców dziecka warunków  określonych w uchwałach   
samorządowych Gminy miejskiej I wiejskiej Lubin (Uchwała  nr 
III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dn.28.12.2018r. w sprawie wysokości oraz zasad  
ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby  
dziecięce (…) na terenie Gminy Lubin oraz Uchwały Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Lubinie        
z  dnia 19.12.2018r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania oraz rozliczania dotacji  
celowych dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy) obowiązuje pełna opłata 
czesnego w wysokości 750,00 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt złotych) plus wyżywienie wg 
ustalonej stawki dziennej. W przypadku spełniania warunków dofinansowania pobytu dziecka 
w Żłobku przez samorząd lokalny, opłata czesnego wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta 
złotych) plus wyżywienie wg ustalonej stawki dziennej. Jeśli w trakcie trwania umowy rodzice 
utracą możliwość dofinansowania I nie będą spełniać warunków przyznawania dotacji   (np. 
zmiana miejsca zamieszkania, zmiana statusu osoby pracującej na bezrobotną, zmiana 
miejsca  składania PIT 36/37, itp. Itd.) – od dnia kiedy to nastąpi, będa ponosić koszt pobytu 
dziecka w placówce w pełnej kwocie, tj. 750,00 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt złotych) 
oraz koszt wyżywienia wg stawki dziennej wymienionej w pkt 4)b niniejszej umowy. 
O wszelkich w/w zmianach Rodzic informuje Złobek niezwłocznie.  
       
f/ wysokość czesnego może również ulec zmianie (pomniejszeniu) w przypadku pozyskania  
   dodatkowego  grantu, dotacji lub dofinansowania z innych żródeł zewnetrznych, o czym  
   rodzice bedą informowani na bieżąco przez Dyrektora. 

 

3) WYŻYWIENIE obliczane na podstawie obecności Dziecka w żłobku  i  rozliczane w następnym 

 miesiącu.  
a/  Opłatę miesięczną za wyżywienie, pomniejsza  się o dni nieobecności dziecka w żłobku.  



b/  Odliczenia  stawki dziennej wyżywienia dokonuje się począwszy od 2 ( drugiego) dnia  
      nieobecności dziecka w Żłobku. 
c/   Obowiązkiem rodzica jest  zawiadomienie placówki o nieobecności dziecka do godz. 7.00 
      rano 
d/  Dzienna stawka żywieniowa może ulec zmianie w ciągu trwania umowy, w przypadku 
zmiany stawki żywieniowej przez firmę cateringową,, dostarczającą posiłki do  Żłobka. 

 

4) ŁĄCZNIE MIESIĘCZNA OPŁATA ZA DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻLOBKA WYNOSI:  

a) Czesne  …………………..    (słownie ………………………..). 

b) Opłata za całodzienne wyżywienie ………………..  (słownie: …………………………..). 

 

Wszystkie powyższe  należności Rodzice ( Opiekunowie) winni wpłacać z góry do  10  DNIA 
KAŻDEGO  MIESIĄCA przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A,   
Nr rachunku: 38 1750 1279 0000 0000 0698 2077 
W uzasadnionych przypadkach w/w opłaty można wnosić gotówką w kasie Stowarzyszenia. 

 

5) Dzieci z  orzeczeniami o niepełnosprawności mogą być zwolnione z części lub z  całości  

opłaty miesięcznej  czesnego  na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany do zarządu 

stowarzyszenia.  

6) Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani ubezpieczyć dziecko od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt 

takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic lub prawny opiekun. 

    §4 

Czas  trwania  umowy  

Umowa  zostaje zawarta na okres  od …………………….. do …………………………. .  

§5 

Wypowiedzenie umowy  
1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków i rozwiązać z rodzicami   

umowę o  świadczenie usług opiekuńczych w żłobku, w przypadku: 

1) nie respektowanie działań wychowawczych wynikających ze Statutu i Regulaminu Żłobka; 

2) braku porozumienia między rodzicami a żłobkiem w sprawach kluczowych, dotyczących 

problemów wychowawczych z zachowaniem procedury postępowania: 

a) pisemne  poinformowanie  rodziców; 

b) spotkanie rodziców z pedagogiem lub psychologiem; 

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci 

zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym; 

4)  zalegania z opłatami za pobyt dziecka w żłobku, powyżej jednego miesiącu. 

2.     W przypadku rezygnacji z usług  Żłobka rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym fakcie  

w formie pisemnej, z miesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

Skrócenie terminu wypowiedzenia umowy nie zwalnia z opłat za przedszkole ( miesięczne 

czesne). 

3.   Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że rozwiązanie niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w ustępach powyżej nie stanowi podstawy do zwrotu opłat już wniesionych przez 

Rodziców (Opiekunów) oraz nie zwalnia Rodziców ( Opiekunów) z obowiązku uiszczenia opłat 

czesnego za każdy pozostały, rozpoczęty, nie zapłacony miesiąc kalendarzowy pobytu Dziecka 

w żłobku w danym roku szkolnym, o ile Strony niniejszej umowy nie uzgodnią na piśmie inaczej. 

§6 

Postanowienia końcowe  

1. Strony zobowiązują się, że podejmą wszelkie działania w celu ugodowego załatwiania 

ewentualnych sporów, jakie mogą powstać w związku z niniejszą umową; 

2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Rodzice (Opiekunowie) wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez żłobek ich danych 

osobowych oraz danych osobowych dziecka w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.              



Rodzice ( Opiekunowie) oświadczają też, że są świadomi prawa do wglądu i poprawiania danych 

osobowych swoich oraz dziecka. 

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania; 

5. Powiadomienia oraz wszelka   korespondencja dla Stron niniejszej umowy będą przekazywane 

osobiście lub przesyłane listownie na adresy wskazane w niniejszej umowie, przy czym w 

przypadku przekazywania korespondencji lub powiadomień przez Dyrektora, dla skutecznego 

doręczenia, wystarczy ich doręczenie jednemu z Rodziców  ( Opiekunów); 

6. Wszelka korespondencja doręczona na ww adres w umowie jest skuteczna, nawet jeśli pismo nie 

zostanie odebrane. Strony mają obowiązek powiadomienia o zmianach adresu pod rygorem 

skuteczności doręczenia na poprzedni adres. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Statutu i 

Regulaminu Żłobka oraz zarządzeń i regulaminów wydanych na ich podstawie; 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Prowadzącej i Rodziców /(Opiekunów). 

§7 

Inne uzgodnienia 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           Dyrektor   a/ 

                                                                                         b/                    

                                                                                                 Rodzice ( Opiekunowie prawni) 


