UMOWA
dotycząca sprawowania opieki nad dzieckiem

zawarta w dniu………………………… pomiędzy rodzicami/rodzicem/opiekunami prawnymi/opiekunem
prawnym dziecka:
1. Panią ……………………………………………………………….adres zamieszkania:…………………….
Imiona i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Panem ……………………………………………………………...adres zamieszkania:…………………….
Imiona i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanymi dalej rodzicami/rodzicem/opiekunami prawnymi/opiekunem prawnym
a
Gminą Miasta Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
NIP: 586-231-23-26, w imieniu której działa Żłobek „Koniczynka” z siedzibą w Gdyni, ul. Uczniowska 2
reprezentowanym przez Agnieszkę Welfle-Pobłocką – dyrektora żłobka.
§1
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad korzystania przez dziecko …………………….…............
PESEL: ……………………………. ze świadczeń żłobka oraz ustalenie wysokości i zasad odpłatności
za żłobek.
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.00 do
17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej, trwającej nie dłużej niż
miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na wniosek dyrektora Prezydent Miasta Gdyni i podaje do
wiadomości rodziców/opiekunów prawnych niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego
roku.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od …................................... r. do 31.08.2023 r.
4. Miejscem świadczenia usług jest Żłobek Witomino/ filia Cisowa*

niepotrzebne skreślić

§2
1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
●

opieki w warunkach zbliżonych do domowych gwarantujących pełne bezpieczeństwo,

●

właściwej opieki pielęgnacyjnej,

●

zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka poprzez wszechstronne stymulowanie
rozwoju dziecka,

●

wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

2. Żłobek zapewnia rodzicom/rodzicowi/opiekunom prawnym/opiekunowi prawnemu:
●

systematyczną działalność w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

●

współdziałanie w wypracowaniu ujednoliconych metod pielęgnacji dziecka.
§3

Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny zobowiązani są:
1. Przyprowadzać i odbierać dziecko ze żłobka osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.
2. Przyprowadzać dziecko zdrowe.
3. Terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka.
4. Przestrzegać zasad funkcjonowania zawartych w regulaminie żłobka.
5. Współdziałać ze żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w placówce.
6. Przestrzegać prawidłowych zasad współżycia społecznego, a w szczególności właściwych relacji
interpersonalnych z innymi rodzicami przebywającymi w żłobku i pracownikami żłobka.
§4
Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny oświadczają, że dziecko będzie korzystać z:
a) usług żłobka w godzinach od …………………….do ………………. w ogólnej liczbie godzin………….
b) wyżywienia w ilości ………………. posiłków.
§5
1. Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej
odpłatności zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Miasta Gdynia za pobyt dziecka w żłobku z
uwzględnieniem zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w żłobku i liczby posiłków.
2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obniża się o 50% w danym miesiącu w przypadkach:
a) przyjęcia dziecka do żłobka po 15 dniu miesiąca
b) wypisania dziecka do 15 dnia miesiąca
3. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie nie pobiera się podczas przerwy wakacyjnej w
funkcjonowaniu żłobka.
4. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uiścić także w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
5. Dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka zgłoszony przez
rodzica do godz. 8:00.
§6
1. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie wnoszone są na rachunek bankowy żłobka
nr 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990
2. Opłaty za świadczenia w żłobku płatne są z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
3. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia gmina nalicza odsetki w ustawowej wielkości.
4. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:
a) 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin
dziennie;
b) 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin
dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust. 1 wymiar opieki w żłobku, może być,
na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
sprawowania opieki nad dzieckiem.
6. W przypadku, gdy ze żłobka korzysta równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, opłata
za pobyt w żłobku drugiego i kolejnych dzieci wynosi 50% opłaty określonej w ust. 4.
7. Opłaty określone w niniejszym paragrafie ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych.
8. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 10zł za dzień pobytu dziecka
w żłobku.
9. W przypadku zmiany wysokości stawek określonych uchwałą Rady Miasta, wysokość opłat za
świadczenia określone w niniejszym paragrafie ulega zmianie z dniem wejścia w życie nowych stawek, a
zmiana ta nie wymaga formy aneksu.
§7
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostało złożone wypowiedzenie.
2. Żłobek ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku rażącego niewypełniania zobowiązań
zawartych w § 3.
3. Żłobek może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku:
a) zalegania z opłatami za świadczenia żłobka za okres 1 miesiąca,
b) nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca i niezgłoszenie placówce przyczyn tej nieobecności.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu zobowiązanego do
uregulowania należności w wyznaczonym terminie.
5. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych do żłobka.
6. Zmiany warunków umowy mogą być dokonane na wniosek i za zgodą każdej ze stron.
7. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia za
pisemnym porozumieniem stron.
8. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby pod
rygorem skuteczności doręczeń na adres wskazany w niniejszej umowie.

§8
Podpisujący oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Żłobka “Koniczynka” i akceptują jego treść.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. ……………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………..
Podpis dyrektora żłobka

2. ……………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

