
 
 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG  
W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU 

LISEK URWISEK 
 
 
 
 
Zawarta dnia ………………………………………………………………pomiędzy: 
 
Niepublicznym Żłobkiem „Lisek Urwisek” 
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zawiszy Czarnego 16 
 
zwanym dalej Usługodawcą 
 

a 
 
 
 
Rodzicem/Opiekunem…………………………………………………………………. 
 
zamieszkałym……………………………………………………………………………. 
 
zameldowanym…………………………………………………………………………… 
 
legitymującym się dowodem osobistym(seria i numer) …………………………………… 
 
zwanym dalej Usługobiorcą 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych  

przez Żłobek dziecku:………………………………… ur. …………………........................ 

                        (imię i nazwisko dziecka oraz PESEL)          (data i miejsce urodzenia dziecka) 



 

§ 2. 

W ramach niniejszej umowy Żłobek zobowiązuje się do: 

1.      realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3 przez wykwalifikowaną kadrę; 

2.      zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku; 

3.     sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb             
rozwojowych; 

4.      wspomagania wychowawczej roli rodziny; 
5.      żywienia dziecka zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. 

 

§ 3 

W ramach niniejszej umowy Rodzic/Opiekun, zobowiązuje się do: 

1.      przestrzegania zapisów statutu żłobka oraz regulaminu organizacyjnego żłobka 

2.     przestrzegania innych zarządzeń dyrektora, a dotyczących świadczeń realizowanych         
w Żłobku, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń; 

3.     współdziałania ze żłobkiem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka w           
Żłobku; 

4.     przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia          
obowiązującym w Żłobku ; 

5.     osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka lub do pisemnego           
upoważnienia innej osoby wyznaczonej, zgodnie z przepisami prawa, do         
wykonywania tych czynności; 

6.      Przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego. 

W przypadku przyprowadzenia do Żłobka dziecka chorego, Żłobek ma prawo          
odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub prosić o wcześniejsze odebranie, w            
przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie pobytu dziecka w Żłobku. 

 

 

 



§ 4 

Usługi świadczone w Żłobku „Lisek Urwisek” są odpłatne. 

● Jednorazowa opłata wpisowa 300 zł (bezzwrotna) 

● Miesięczne czesne 940 zł (możliwe zmniejszenie kwoty o dotację z urzędu 

miasta/ministerialną/unijną) + opłata za wyżywienie w wysokości 11zł/dzień. 

§5 

W przypadku zamknięcia placówki z powodu zaistnienia siły wyższej, wydanego 

rozporządzenia o okresowym zamknięciu placówek edukacyjnych i opiekuńczych, bądź 

decyzji o zamknięciu placówki nałożonej przez instytucję sanitarno-epidemiologiczną, 

Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty czesnego, wskazanej w §4 z 

wyłączeniem opłat za wyżywienie. 

§ 6 

1. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku rodzic wnosi miesięcznie z góry w 
terminie do 5 dnia miesiąca, poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na  

konto bankowe z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz 
miesiąca, którego opłata dotyczy. 

Numer konta: 

ING        96 1050 1562 1000 0092 4222 2843 

§ 7 

1. Rozliczenie opłaty za wyżywienie nastąpi pod koniec miesiąca i zostanie 

uwzględnione przy naliczaniu opłaty na następny miesiąc. 

2. Na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji o przewidywanej nieobecności 

dziecka, zwrot opłaty za wyżywienie dziecka, może nastąpić od 1 dnia 

nieobecności. Informacja ta powinna zostać podana nie później niż do godz 8:00 w 

dniu nieobecności dziecka. 

§ 8 

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



§ 9 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

 

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

Niepubliczny Żłobek „Lisek Urwisek”                                              Rodzic/ Opiekun prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA 

1. Dziecko będzie przebywało z Żłobku w godzinach…………..…- ……………. 

2. Zostałem poinformowany, że podczas pobytu dziecka w Żłobku bez zalecenia lekarza, 

nie mogą być podawane żadne leki. 

3. Wyrażam zgodę na dokonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz 

wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciach i umieszczanie ich 

np. na stronie internetowej żłobka i innych dokumentach potwierdzających realizację 

działań placówki, ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych- tekst 

jednolity Dz.U.z 2000 r Nr 101 poz.926 z późn.zm) 

5. Następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka ze Żłobka 

„Lisek Urwisek” 

(Imię i Nazwisko, Pokrewieństwo, Dokument tożsamości, Telefon) 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

 

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

(Data  )                                                   ( Czytelny podpis ) 

 


