UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM GROSZEK
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Umowa zawarta w dniu......................................... pomiędzy mgr Jolantą Korytko, właścicielem
Niepublicznego Żłobka Groszek, znajdującego się w Nysie, przy ulicy Norwida 1/2
a
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna....................................................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................................................
legitymującego się dowodem osobistym seria numer............................................................................
zwanego dalej „Rodzicem” lub „Opiekunem”.
Żłobek zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dzieckiem
..…..........................................................................................................................................................
data urodzenia......................................................... miejsce urodzenia..................................................
pesel........................................................................................................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................................................
adres zameldowania……………………………………………………………………………………

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, wychowania i
nauczania dziecka w Żłobku.
2. Żłobek zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie pobytu dziecka,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla żłobków niepublicznych
oraz Statutem
Niepublicznego Żłobka Groszek.
§ 2 ORGANIZACJA
1. Żłobek czynny jest w dni powszednie w godzinach od 6.30 do 16.30, również w okresie ferii
zimowych i wakacji letnich. Żłobek jest nieczynny przez tydzień w czasie wakacji letnich. O

terminie zamknięcia żłobka rodzice zostaną poinformowani w maju. Żłobek jest nieczynny dnia
24 grudnia, 31 grudnia oraz 2 maja.
2. Zapewnienie opieki nad dzieckiem przed godziną 6.30 lub po godzinie 16.30 wymaga
wcześniejszego ustalenia z dyrekcją.
3. Jeżeli w sezonie wakacji czy ferii zimowych wystąpi znaczące obniżenie frekwencji, to Żłobek
zastrzega sobie prawo do łączenia grup.
§ 3 OBOWIĄZKI ŻŁOBKA
Żłobek zobowiązuje się do:
1. Realizacji celów i zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi z dnia 4.02.2011.
2. Zatrudnienia opiekunów posiadających kwalifikacje zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi z
dnia 4.02.2011
3. W ramach czesnego placówka zapewnia dzieciom:
• realizację zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, obejmującego obszary edukacji
językowej, przyrodniczej, matematycznej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej, profilaktyki
logopedycznej,
• uczestnictwo w zajęciach: plastycznych, muzyczno-ruchowych,
• udział w: koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych na terenie
Żłobka,
• wyżywienie w formie czterech posiłków dziennie: śniadanie, 2 śniadanie, obiad (składający się
z dwóch dań), podwieczorek (kuchnia cateringowa),
• pomoc i logopedyczną
• wyposażenie w artykuły sanitarne, zabawki, pomoce dydaktyczne, pościel.
§ 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice zobowiązani są do:
1. Przyprowadzania zdrowego dziecka nie później niż do godziny 8.30.
2. Osobistego odbioru dziecka lub przez osoby pisemnie do tego upoważnione nie później
niż do godziny 16.30.
3. Współdziałania ze Żłobkiem w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowaczo-dydaktycznej.
4. Regularnego wnoszenia opłat, o których mowa w § 5 umowy.
5. Podporządkowania się obowiązującemu w Żłobku statutowi, stosowania się do
ogłoszonych przez dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej.
6. Wyrażenia zgody (bądź jej nie wyrażenia) na publikację zdjęć, nagrań z udziałem dzieci
na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych
Żłobka.
7. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na pdst. art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych.
§ 5 PŁATNOŚCI
1. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia czesnego w wysokości 500 zł oraz opłaty za
wyżywienie w wysokości 11 zł dziennie, za dany miesiąc z góry, do 5-go dnia każdego
miesiąca na konto Żłobka Groszek. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od
obowiązku uiszczenia opłat miesięcznych stałych. Zajęcia dodatkowe- rytmiczne oraz język
angielski są nieobowiązkowe, a w razie uczęszczania przez dziecko płatne dodatkowo.
2. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 Żłobek może obciążyć Rodziców
dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.

3. Rodzice dzieci nowo przyjętych do Żłobka wpłacają bezzwrotne wpisowe w chwili
złożenia karty zgłoszeniowej dziecka w wysokości 200 zł, przeznaczone na zakup środków
higienicznych (bez pampersów) oraz materiałów dydaktycznych. Ubezpieczenie NNW jest
płatne dodatkowo i wynosi 40 zł. (dla chętnych rodziców)
4. Rodzice dzieci pozostających w Żłobku na kolejny rok szkolny wpłacają bezzwrotne
wpisowe
w chwili złożenia karty zgłoszeniowej dziecka i/lub podpisania umowy, w
wysokości 100 zł – opłata przeznaczana na materiały dydaktyczne oraz środki higieniczne.
Ubezpieczenie NNW jest płatne dodatkowo i wynosi 40 zł na rok (dla chętnych rodziców).
§ 6 NIEOBECNOŚĆ DZIECKA
1. Zgłaszając nieobecność dziecka rodzic winien określić przewidywany czas nieobecności
dziecka.
2. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka opłata za wyżywienie podlega zwrotowi.
3. W przypadku przedłużającej się nieobecności dziecka, przekraczającej 30 dni kwestia dalszego
pobytu dziecka w żłobku ustalana jest indywidualnie z rodzicem.
§ 7 SKREŚLENIE Z LISTY
1. Żłobek może rozwiązać umowę przed terminem (bez zachowania miesięcznego okresu
wypowiedzenia) w przypadku:
• zatajenia przez Rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest ciężko chore) lub
gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w Żłobku.
• naruszenia przez Rodzica zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
• nieuiszczania opłat za pobyt dziecka w Żłobku w terminie.

§ 8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej spisania do 31 sierpnia danego roku szkolnego (rok
szkolny 2019/2020).
2. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem oraz regulaminem Żłobka Groszek i
zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

podpis właściciela Żłobka

podpis rodzica

