
UMOWA

Zawarta w Nowych Bielicach w dniu…………………………………………….
pomiędzy: Panią/Panem ……………………………………………………………………………….
zamieszkałą/ym …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………..
zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem a Domowym Żłobkiem „OTO BAJKA” reprezentowanym 
przez właściciela Małgorzatę Lisztwan zwaną dalej Żłobkiem.

§1
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………….... do dnia …………………………
Umowa zostaje zawarta na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

§2
Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej w Domowym 
Żłobku „OTO BAJKA” ul. Azaliowa 5, 76-039 Nowe Bielice nad dzieckiem:
Imię i nazwisko dziecka …………..…..…...…………………...…………..………………………….
Urodzonym w dniu .…….……………………..…….….……………….…….……..…..……………..
Zamieszkałym ....….………..…..……………....……………….……..………….……….…………..
………….……………..………………..………………………………………………………….……..
Zameldowanym …………………………………………..…………….……………………………….
…………….……………………………………………………………………….……………………..
PESEL dziecka ………………………………………………..………………………………………..

§3
Zasady organizacji Żłobka oraz proces rekrutacji dzieci określa regulamin żłobka.

§4
1. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). 

Opłata jest bezzwrotna, uiszczana przez Rodzica/Opiekuna, raz w momencie 
podpisania umowy i obejmuje cały okres uczęszczania dziecka do Żłobka.

2. Opłata abonamentowa wynosi 850zł (słownie osiemset pięćdziesiąt złotych) 
miesięcznie i obejmuje pobyt dziecka w Żłobku od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych i letniej 
dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, ustalonych na dany rok szkolny przez właściciela
Żłobka.

3. Godziny pracy Żłobka 7:00 – 16:00.
4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
5. Kiedy do Żłobka zapisane zostanie rodzeństwo, obowiązuje zniżka 20% czesnego na 

drugie dziecko.

DOMOWY ŻŁOBEK „OTO BAJKA”
Małgorzata Lisztwan

ul. Azaliowa 5
76-039 Nowe Bielice
tel. kom. 602 497 952



6. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 16:00 każdorazowo naliczana będzie 
opłata w wysokości  30zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

7. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wnosić w ramach miesięcznego abonamentu 
opłatę , o której mowa w §4 pkt.2 tej umowy, do 5 dnia każdego miesiąca.

8. Określone powyżej opłaty z tytułu abonamentu, wpisowego oraz wyżywienia należy 
regulować osobiście u własciciela Żłobka lub przelewem bankowym:

DOMOWY ŻŁOBEK „OTO BAJKA”
UL. AZALIOWA 5

76-039 NOWE BIELICE
SANTANDER 76 1910 1048 2271 7726 1521 0001

W tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

9. W skład opłaty abonamentowej nie wchodzi opłata za całodzienne wyżywienie dziecka
przebywającego na terenie Żłobka.

10.Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad i 
podwieczorek.

11. Cennik za osobodzień ustala firma kateringowa. Może on ulec zmianie w ciągu roku.
12.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Żłobka.

§5
Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1. Opieki dydaktyczno-wychowawczej
2. Wspomagania indywidualnego rozwoju.
3. Bezpieczeństwa w czasie wszystkich organizowanych przez Żłobek zajęć.
4. Zatrudnienia wykwalifikowanych opiekunów, zgodnie z wymogami ustawy żłobkowej z 

dnia 4 lutego 2011 roku.
5. Współdziałania z Rodzicami/Opiekunami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dziecka.

§6
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:

1. Przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dzieci zdrowych (w razie chorobyopiekun 
Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka).

2. Natychmiastowego odbioru ze Żłobka dziecka chorego.
3. Niezwłocznego zawiadomienia Żłobka o chorobie dziecka, zwłaszcza o zatruciu 

pokarmowym i chorobach zakaźnych.
4. Zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na 

dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby w pierwszy dzień nieobecności.
5. Współdziałania ze Żłobkiem w zakresie niezbędnym dla rozwoju dziecka.
6. Terminowego uiszczania opłat.
7. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka.

§7
Żłobek ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od tej umowy, jeżeli:

1. Za świadczone usługi nie zostanie uiszczona opłata w ciągu kolejnego miesiąca.
2. Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiało pracę opiekunom lub stwarzało zagrożenie

dla innych dzieci.



3. Rodzice/Opiekunowie będą uniemożliwiali współpracę między sobą a personelem 
dydaktycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i 
wychowania dziecka.

§8

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, bez podania 
przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego.

§9
1. Dzieci powierzone opiece Żłobka mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie 

przez Rodziców/Opiekunów lub osoby pełnoletnie wyznaczone przez w/w. 
2. Lista tych osób sporządzona jest jako osobny dokument i zawiera: imię i nazwisko 

osoby upoważnionej, nr jej dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

3. Opiekun Żłobka nie odda dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu.

§10
Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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

§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Lista załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) Karta informacyjna o dziecku w tym oświadczenie rodziców w sprawie pogotowia w 

pkt.10.
2) Oświadczenie/lista osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka.
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rodzic/Opiekun
Nowe Bielice, dnia .….......…….……..

podpis ….…....…...…......……………..

adres email …………………………………..

Żłobek
Nowe Bielice, dnia .….......…….……..

podpis ….…....…...…......……………..


