
 
UMOWA Nr …./2021 

(wypełnia żłobek) 

 

O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ 

zawarta w dniu ……………2021 roku  pomiędzy: 

Żłobkiem Gminy Siemiatycze  mieszczącym się w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, zwanego 

dalej Żłobkiem, reprezentowanym przez Panią Barbarę Dłuską – Dyrektora Żłobka. 

a 

Rodzicami/Opiekunami Prawnymi: 

……………………………………………………. zam. …………………………………………………………… 

(rodzic/opiekun) 

 

……………………………………………………. zam. …………………………………………………………… 

(rodzic/opiekun) 

§1 

Przedmiot umowy 

l. Przedmiotem niniejszej umowy jest  świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w 

zakresie opieki żłobkowej na rzecz Dziecka……………………………………………………………………… 

data i miejsce ur ...................................................................... PESEL ................................................................  

w  Żłobku Gminy Siemiatycze na zasadach określonych treścią niniejszej umowy. 

2. Rodzice/Opiekunowie Prawni przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznali się z jej treścią, stanem 

technicznym placówki, w której realizowany będzie przedmiot umowy, uzyskali pełne informacje i wyczerpujące 

odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące realizacji przedmiotu umowy i podpisem pod niniejszą umową 

potwierdzają akceptację jej postanowień. 

§2 

Obowiązki Żłobka 

1. Żłobek Gminy Siemiatycze  zobowiązany jest do: 

a. sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie określonym w §4 niniejszej umowy, 

b. zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i bezpieczeństwa dziecka, 

c. organizacji zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny 

dziecka, 



 
d. współpracy z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi w procesie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym w celu 

wspomagania wychowawczej roli rodziny, 

e. zatrudnienia wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i pedagogicznej, 

f. zapewnienia wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i przepisami higieniczno-

sanitarnymi, trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek), 

g. zapewnienia przestrzegania wymagań w zakresie ochrony informacji o dziecku i rodzicach oraz ochrony 

danych osobowych i innych, uważanych za poufne, stosownie do wytycznych ustawowych, 

h. ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

i. pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz regulamin placówki. 

2. Prawo do odbioru dziecka ze Żłobka przysługuje Rodzicom/Prawnym Opiekunom oraz innym osobom 

wskazanym w pisemnym UPOWAŻNIENIU  z wyłączeniem osób niepełnoletnich, osób nie posiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz osób będących w stanie nietrzeźwym. 

§3 

Obowiązki Rodziców /Opiekunów 

1. Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są do: 

a. Zapewnienia dziecku wyposażenia w odpowiednią ilość środków czystości: pampersów, chusteczek 

nawilżonych, wystarczającej ilości ubrań na zmianę, ręcznika, 

b. współpracy ze żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym, 

c. przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach, 

d. pozostawienia dziecka na czas choroby, przeziębienia poza opieką żłobkową, 

e. informowania o planowanych lub nieplanowanych nieobecnościach dziecka, 

f. zapłacenia składki za ubezpieczenia NNW dziecka w wysokości i terminach wskazanych przez 

Ubezpieczyciela, 

g. terminowego uiszczania opłat, 

h. respektowania postanowień niniejszej umowy. 

§4 

Organizacja pracy placówki 

1. Żłobek Gminy Siemiatycze  zapewnia opiekę od 01 września 2021 r.  na warunkach powyższej umowy do dnia 

31.08.2022 r. 

2. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy (godziny przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z grafikiem). 

3. Sierpień każdego roku jest miesiącem przerwy wakacyjnej.  

4. Pozostałe zasady organizacji Żłobka określają statut i regulamin placówki. 

 



 
§5 

Zasady odpłatności 

1.Pobyt dziecka w Żłobku oraz opłata za całodzienne wyżywienie  jest bezpłatne i dofinansowane do dnia 

31.12.2021 roku   z projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca 

opieki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, w ramach działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i 

aktywność zawodowa, priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę. Po tym okresie zostaną określone obowiązujące stawki opłat za pobyt dziecka w 

żłobku i wyżywienie i wprowadzone do treści umowy. 

 

2. Rodzic zapewnia dziecku wyprawkę. 

3.Żłobek za  odpłatnością będzie realizować usługi dodatkowe, np. wycieczki, zajęcia dodatkowe. Stosowna 

informacja o terminach, zakresie oraz wysokości opłat, miejscu i terminie ich zapłaty, będzie podawana do 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Żłobku. 

4.Wpłacone opłaty za usługi dodatkowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieuczestniczenia w nich dziecka. 

5. Od dnia 01.01.2022 r. opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie zgodna z Uchwałą Rady Gminy Siemiatycze. 

 

§6 

 

Oświadczenie Rodziców 

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze 

rozwojowym, psychologicznym i logopedycznym, zleconym przez Żłobek Gminy Siemiatycze, umożliwiając 

tym samym realizację statutowych zadań Żłobka. 

2. W przypadku zdarzeń nagłych powstałych na terenie placówki, Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę 

na udzielenie ich dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej do momentu skontaktowania się Żłobka z 

Rodzicami /Opiekunami Prawnymi Dziecka. 

3. Rodzice/Opiekunowie Prawni oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami Statutu obowiązującego w 

Żłobku Gminy Siemiatycze, wyrażają zrozumienie zawartych treści i akceptują jego zapis. 

§7 

Czas trwania umowy 

1. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania do dnia 31 sierpnia 2022 

roku. 

2. Rozpoczęcie uczęszczania dziecka do Żłobka nastąpi w dniu 01 września 2021 roku. 

3.Strony mają prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w dowolnym momencie. Okres wypowiedzenia 

obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy ze skutkiem na koniec miesiąca. 

4.Żłobek Gminy Siemiatycze może rozwiązać umowę w przypadku: 

a) naruszenia przez Rodziców/ Opiekunów postanowień umowy, 

b)choroby dziecka będącej zagrożeniem bezpieczeństwa własnego i innych dzieci po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości pomocy dziecku i rodzicom w wyeliminowaniu zagrożenia. 

5.Rodzice/Opiekunowie mogą rozwiązać umowę w przypadku niespełnienia postanowień niniejszej umowy. 

6.W przypadkach losowych ust. 2 nie ma zastosowania, decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora Żłobka. 



 
§8 

Postanowienia końcowe 

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni podpisem pod niniejszą umową potwierdzają zapoznanie się i akceptację 

wszystkich postanowień Statutu Żłobka, który znajduje się do stałego wglądu w godzinach funkcjonowania 

Żłobka w jego siedzibie oraz na stronie internetowej żłobka. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. W przypadku takim strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie 

postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia. Odpowiednio 

dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

4. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia strony będą dostarczały sobie pisemnie w formie listu poleconego 

lub za poświadczeniem odbioru na adresy wskazane w umowie. Oświadczenie uważa się za skutecznie dokonane 

w momencie nadania listu poleconego lub za poświadczeniem odbioru w polskiej placówce pocztowej. 

5. Strony obowiązane są do informowania się wzajemnie o każdej zmianie adresu siedziby. W przypadku nie 

dochowania powyższego obowiązku doręczenie na adres wskazany w umowie uważa się za skuteczne. 

6.Dla wszelkich spraw pozostających w związku z niniejszą umową właściwe jest prawo polskie. Językiem 

właściwym dla niniejszej umowy jest język polski. 

7.Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

8.W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddadzą spory pod 

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego w Bielsku Podlaskim. 

9.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

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

………………………………………………                                             …………………………………………… 

       Podpis Rodziców/Opiekunów                                                                          data i podpis Dyrektora  

 

 

  


