Umowa opieki nad dzieckiem
Zawarta Warszawie w dniu ………………………………….. r., pomiędzy:
AD Services A. Dakowicz Sp. J., z siedzibą w Warszawie przy ul. 27 grudnia 34, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 339296, w imieniu której działa:
Anna Dakowicz - wspólnik AD Services, zwana w treści niniejszej Umowy „Organizatorem Żłobka”
a
rodzicem / opiekunem dziecka
Panem / Panią ………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Dowód osobisty nr: ………………..………………………………….. PESEL: ...............................................................
Adres zameldowania: …………………………………………..……………..….…………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………...............
zwanym w treści niniejszej Umowy „Rodzicem”.
§ 1.
1. AD Services oświadcza, że Żłobek „Tupu tup”, zwany dalej w treści niniejszej Umowy
„Żłobkiem”, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z dnia 3 marca 2011 r.) oraz Statutem Żłobka
2. Rodzic oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka ………….…………………………………………….
zwanego w dalszej części Umowy „Dzieckiem”, urodzonego dn. ……………………..…………………….
w ……………………………….…………………………, PESEL …………………………………..……………….……………..,
zamieszkałego w ……………………………………………………... ul. ………………….…………….…………………….
§ 2.
1. Przedmiotem Umowy są prawa i obowiązki stron w zakresie opieki, wychowania i kształcenia
dziecka w Żłobku.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia jej podpisania.
3. Opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana w godzinach pracy Żłobka w ramach pakietu
całodziennego/ przedpołudniowego/popołudniowego (niepotrzebne skreślić), w godzinach
od …………… do …………… .
4. Żłobek czynny jest od godziny 7:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku przez 12 miesięcy w
roku z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W dniu 24 grudnia i 31
grudnia Żłobek będzie czynny do godz. 14:00.
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Prawa i obowiązki Organizatora Żłobka
§ 3.
1. Organizator Żłobka zobowiązuje się do:
a. zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych;
b. zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
c. prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
2. W ramach sprawowanej opieki Organizator Żłobka ubezpieczy Dziecko w zakresie NNW.
§ 4.
1. Organizator Żłobka zobowiązuje się do zatrudniania kadry z przygotowaniem pedagogicznym
lub pielęgniarskim i doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Prawa i obowiązki Rodzica
§ 5.
1. Rodzic zobowiązuje się do ponoszenia na rzecz Organizatora Żłobka comiesięcznej opłaty w
kwocie …………………………….….. zł.
2. Comiesięczne opłaty będą uiszczane z góry do dnia 5-tego każdego miesiąca przelewem na
konto bankowe: 25 1140 2017 0000 4602 1061 5393; przy czym pierwsza płatność będzie
dotyczyła i zostanie uiszczona w miesiącu …………………………………….
3. Rodzic jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Organizatora Żłobka opłaty wpisowej w
wysokości ……………………. zł w dniu podpisania niniejszej Umowy. Opłata wpisowa jest
jednorazowa bezzwrotna i zawiera koszt ubezpieczenia NNW Dziecka.
4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku opóźnienia z zapłatą jakichkolwiek należności
wynikających z niniejszej Umowy, Organizator Żłobka będzie miał prawo do naliczania
odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
5. Organizator Żłobka zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w trakcie trwania niniejszej
Umowy, o czym poinformuje Rodzica pisemnie z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 6.
1. Rodzic ma do wyboru dwie opcje wyżywienia dziecka w czasie jego pobytu w Żłobku:
a. pożywienie dostarczane przez Rodzica,
b. catering zamówiony w firmie profesjonalnie trudniącej się przygotowaniem żywienia
zbiorowego.
2. Opcja wskazana w pkt. 1b jest płatna dodatkowo i doliczana do czesnego w kwocie ….. zł. za
każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku.
3. W sytuacji nieobecności dziecka w Żłobku dzienna stawka żywieniowa nie będzie naliczana,
pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godz. 8.00 danego dnia.
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§ 7.
1. Rodzic zobowiązuje się nie przyprowadzać Dziecka do Żłobka w czasie, gdy Dziecko jest
chore.
W przypadku przyprowadzenia do Żłobka chorego Dziecka, Organizator Żłobka ma prawo odmówić
przyjęcia Dziecka w danym dniu, lub prosić o wcześniejsze odebranie Dziecka, w przypadku, gdy
objawy choroby uwidocznią się w trakcie pobytu Dziecka w Żłobku.
Wypowiedzenie umowy
§ 8.
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Organizatorowi Żłobka przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku gdy Rodzic, opóźniający się z zapłatą jakichkolwiek należności
powyżej 30 dni, pomimo wyznaczenia w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu, nie
dokona zapłaty na rzecz Organizatora Żłobka. Nie zwalnia to od uiszczenia zaległości.
3. Organizator Żłobka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku stwierdzenia
łamania Statutu Żłobka, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9.
W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis Rodzica:

Podpis Organizatora Żłobka:

………………………………………………..

………………………………………………..

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych.
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