
 Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 6/2019 

dyrektora z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Umowa o świadczenie usług w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie  

Nr ..….. /2020/2021 

 

Zawarta w Częstochowie dnia ………….…….. pomiędzy: 

Żłobkiem Miejskim „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z Filią przy  

ul. Sportowej 34a reprezentowanym przez Elżbietę Gajos Dyrektora Żłobka Miejskiego „Reksio”  

w Częstochowie, zwanym w dalszej części umowy Żłobkiem, 

a rodzicami/opiekunami prawnymi: 

Panem/Panią ……………………….………………………., 

zam. ul………………………………..……….…, 42 – 200 Częstochowa, PESEL………………….… 

Panem/Panią ……………………….………………………., 

zam. ul…………………………………..…….…, 42 – 200 Częstochowa, PESEL……….………...…. 

zwanymi w dalszej części umowy Rodzicami/Opiekunami 

łącznie zwani Stronami 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych  

w Żłobku dla dziecka: …………………………………. (imię i nazwisko dziecka)   PESEL ……….…..……… 

 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  ……………….….. do dnia …………...………..  

 

 

§ 2. 

1. Żłobek zobowiązuje się do: 

a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w Żłobku, 

c) sprawowania  opieki   nad   dzieckiem    w   sposób   dostosowany   do   jego  wieku  i  potrzeb 

      rozwojowych,  

d) wspomagania rodziny w procesie wychowania dziecka, 

e) prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku 

      rozwojowego  oraz  uwzględniających  rozwój  psychomotoryczny,  emocjonalny  i  społeczny    

      dziecka, 

f) wspomagania i stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka, 

g) zagwarantowania zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z  uwzględnieniem indywidualnych 

      zaleceń lekarskich lub zaleceń rodziców w formie 4 posiłków:  I śniadanie, II śniadanie, obiad,   

      podwieczorek. 

 

2. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Żłobka określa Statut Żłobka 

Miejskiego „Reksio” w Częstochowie. 

 

§ 3. 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny zapoznał się oraz zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania zasad regulujących organizację opieki w Żłobku, a w szczególności zawartych 

w Statucie, Regulaminie Opiekuńczo-Wychowawczym i Regulaminie Organizacyjnym 

Żłobka, 

b) powiadamiania Dyrektora Żłobka o zmianach związanych z regulacją finansową 

rodziców/opiekunów prawnych, 

c) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego,  

d) bezzwłoczne odbieranie dziecka ze Żłobka w razie wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych, 



e) przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka w przypadku jego powrotu do Żłobka 

po przebytej dłuższej chorobie, 

f) informowania opiekunek na bieżąco (telefonicznie) o każdej nieobecności dziecka w Żłobku,  

z określeniem jej przyczyny, 

g) powiadamianie o każdej zmianie stanu zdrowia dziecka oraz stosowanej diety, jeśli ma ona  

istotny wpływ na świadczoną przez Żłobek usługę, 

h) powiadamiania opiekunek o każdej zmianie danych kontaktowych oraz osób upoważnionych 

do odbioru dziecka ze Żłobka, 

i) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w związku z tym, nie wnoszenia przez dzieci do 

Żłobka drobnych, ostrych przedmiotów lub zabawek. 

 

§ 4. 

 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania ustalonej miesięcznej opłaty stałej/czesnego 

za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości określonej  w tabeli zgodnie z  Uchwałą  Nr 93/VIII/2011 r. 

Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 roku obowiązująca od 1 września 2011 roku. 

 

2. Podstawą do określenia miesięcznego dochodu netto na członka rodziny jest przedłożenie 

dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka dochody. 

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach - średni dochód netto z ostatnich trzech miesięcy przed 

podpisaniem umowy. 

 

3. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka dochody oraz oświadczenia o ilości osób na utrzymaniu w rodzinie, miesięczna 

opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest naliczana w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) 

miesięcznie. 

 

4. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o ilości osób na utrzymaniu  

w rodzinie. 

 

5. Ustala się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty: 

- 50% za drugie dziecko uczęszczające do  tego samego Żłobka, 

- całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające 

do tego samego Żłobka. 

 

6. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10-godzinny dzienny wymiar opieki 

nad dzieckiem w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.  

 

7. W okresie wakacyjnym  możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka 

w Żłobku na podstawie wcześniejszego pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

 
8. Żłobek pracuje w systemie całorocznym, jednakże z uwagi na dobro dzieci rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest do zapewnienia dziecku przerwy wakacyjnej w okresie letnim (lipiec, sierpień) 

minimum 14 dni (2 tygodnie). 
 

9. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą przez kolejne 30 dni (miesiąc 

kalendarzowy), potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, opłata za pobyt dziecka w Żłobku podlega 

zwrotowi lub zostanie zaliczona na kolejny miesiąc.    

 

10. Opłata stała wraz z opłatą za wyżywienie jest płacona do 15-go dnia każdego miesiąca na konto 

Żłobka  - 07 1030 1104 0000 0000 9323 2000  Citi Bank Handlowy. Decyduje data wpływu pieniędzy 

na konto. W treści przelewu należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, nazwę miesiąca jakiego 

dotyczy wpłata. 

 

 

 



 

 

11. Za nieterminowe wpłaty pobierane będą odsetki ustawowe za opóźnienie (Dz. U nr 128 poz. 861  

z 2010 r.). 

 

12. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka z usługi świadczonej przez Żłobek z przyczyn leżących po stronie usługobiorcy. 

 

13. Opłata stała/czesne obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

 

14. W przypadku zalegania z uiszczaniem opłaty stałej Dyrektor Żłobka przekazuje sprawę do Sądu 

Rejonowego w Częstochowie celem egzekucji należności. 

 

15. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania dodatkowo opłaty za wyżywienie ustalanej 

przez Dyrektora Żłobka w wysokości uwzględniającej normy żywieniowe dla dziecka.  

 

16. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku w poszczególnych dniach danego miesiąca , nastąpi 

zwrot opłaty za wyżywienie dziecka stosownie do dni nieobecności w danym miesiącu lub miesiąc 

później. 

 

§ 5. 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się uiszczania następujących opłat: 

a) opłata stała/czesne w wysokości …………...… zł  

(słownie) ……………………………………… złotych miesięcznie, 

b)   opłata za wyżywienie w wysokości …. zł (słownie: ……….…….. złotych) dziennie, 

c) opłaty za wydłużony pobyt dziecka ponad 10 godzinny wymiar dzienny, (jeśli dotyczy)  

w wysokości …. zł (słownie) ……………………….. złotych za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

 

§ 6. 

 

1. Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednotygodniowym 

okresem wypowiedzenia dokonanym co najmniej tydzień przed końcem miesiąca kalendarzowego. 

 

2. Umowę rozwiązuje się na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7. 

 

1. Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy dzieci korzystających ze Żłobka ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) nie  zgłoszenia  się  dziecka w  ciągu jednego tygodnia od daty zapisania dziecka do Żłobka,   

gdy   rodzice/opiekunowie  prawni  nie  powiadomią  Dyrektora  Żłobka  o przyczynie jego 

nieobecności, 

b) zatajenia  przez  rodziców  informacji  o  stanie  zdrowia dziecka  (gdy  dziecko jest   

przewlekle chore), 

c) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub 

innych dzieci oraz braku współpracy rodziców dziecka z  placówką, w szczególności jeżeli 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie podejmują współpracy w zakresie terapii lub 

konsultacji psychologiczno-pedagogicznej dziecka, 

d) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym miesiącu 

kalendarzowym, 

e) zalegania rodzica/opiekuna prawnego z należnymi opłatami za 1 miesiąc, 

f) nieprzestrzegania przez rodzica/opiekuna prawnego zasad regulujących organizację opieki  

w Żłobku. 

 

2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyn. 



 

§ 8. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznawane będą polubownie, a przypadku braku 

ugodowego rozwiązania, przez Sąd właściwy dla miasta Częstochowy. 

 

§ 9. 

 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i służą realizacji Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

2. Rodzic/Opiekun prawny w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody Opiekuna przed jej wycofaniem. 

 

§ 10. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

                                                 

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

                                                                                

                                                                                                 

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

            Podpis Dyrektora                                                      Podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

     


