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UMOWA  

O ŚWIADCZENIE USŁUG ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „ZIELONA ŻABKA” 

 

Zawarta w dniu ……………………………………… 

pomiędzy: 

Żłobkiem Niepublicznym „Zielona Żabka”  z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Wileńska 15 

reprezentowanym przez Marię Konieczną – właściciel 

a 

Rodzicem/Opiekunem (imię i nazwisko rodziców lub opiekunów) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (rodziców lub opiekunów) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Żłobek Niepubliczny „Zielona Żabka” usług opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi. 

§2 

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

§ 3 

Żłobek Niepubliczny „Zielona Żabka” zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1. Bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka w placówce. 

2. Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z 

elementami edukacji i zajęć edukacyjnych. 

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka. 

4. Wyżywienia stosownego do wieku. 
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§ 4 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do: 

1. Wniesienia opłaty tytułem ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

wysokości i terminie określonym przez Ubezpieczyciela. 

2. Wnoszenia do 10 dnia każdego miesiąca, z góry opłaty stałej, opłaty za wyżywienia i zajęcia 

dodatkowe. 

3. Opłaty o których mowa należy regulować za pośrednictwem konta bankowego P.P.U.H. HEWI 

Maria Konieczna  57 1090 2415 0000 0001 1714 0813 

4. Nie przyprowadzania do placówki dzieci chorych (m.in. gorączka, biegunka, wymioty). 

5. W przypadku długotrwałej choroby dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości 

powrotu dziecka do żłobka. 

§ 5 

Opłaty: 

1. Wpisowe w wysokości 250 zł – roczna, bezzwrotna wpłata pobierana przy składaniu karty do 

przedszkola, gwarantująca jednocześnie rezerwację miejsca dla dziecka. Opłata ta przeznaczona 

jest na całoroczną wyprawkę dla dziecka m.in. przybory plastyczne, malowanki. 

2. Miesięczna opłata stała za żłobek wynosi 400 zł. 

3. Koszty wyżywienia wynoszą 9,00 zł za każdy dzień – 3 posiłki plus podwieczorek (cena może ulec 

zmianie). 

4. Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w placówce w danym 

miesiącu. 

5. Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w 

którym wystąpiła nieobecność dziecka, odpis za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka w 

żłobku w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni nieobecności i dziennej stawki za wyżywienie. 

6. Odpis o którym mowa jest w punkcie 5 dokonywany jest po uprzednim powiadomieniu placówki 

o nieobecności dziecka. Nieobecności należy zgłaszać do godziny 8. 

7. W przypadku odbioru dziecka po godzinach pracy palcówki pobierana będzie opłata w wysokości 

10 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

8. Opłata za miesiące wakacyjne w przypadku nieobecności dziecka w placówce wynosi 200 zł. 

§ 6 

Placówka pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach 630 – 1700 w dni robocze od poniedziałku 

do piątku. 

§ 7 

Integralną część umowy stanowi karta zgłoszenia dziecka. 

§8 

Odbiór dziecka możliwy jest tylko przez Rodziców/Opiekunów. Dopuszcza się możliwość odbioru 

dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców/Opiekunów dziecka. 
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§ 9 

W razie nagłej choroby dziecka zostanie udzielona mu pierwsza pomoc. Rodzice/Opiekunowie 

zostaną natychmiast poinformowani o zaistniałym fakcie. 

§ 10 

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Placówka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wniesienia w powtórnie 

wyznaczonym przez właściciela terminie opłaty za pobyt dziecka w placówce przez 

Rodzica/Opiekuna. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

Podpis Rodziców lub Opiekunów                                                                          Podpis właściciela 

……………………………………………………..                                                      …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 


