Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 10/2014
p.o.dyrektora z dnia 25.11.2014

UMOWA Nr

/2014 /2015

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy Żłobkiem Miejskim „ Reksio „z siedzibą
przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z Filią przy ul. Sportowej 34a
reprezentowanym przez Annę Rysińską –p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego
a ………………………………………. jako rodzicem/opiekunem prawnym/ dziecka
………………………………………….zamieszkałym Częstochowa
ul…………………………………...dotycząca pobytu dziecka w Żłobku Miejskim.
§ 1.
Żłobek udziela świadczeń opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, które
obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 4 lat.
§ 2.
1.Rodzic/opiekun zobowiązuje się uiścić ustaloną miesięczną opłatę/czesne/
za pobyt dziecka w żłobku w wysokości określonej w poniższej tabeli
zgodnie z Uchwałą Nr 93/VIII/2011 r. Rady Miasta Częstochowy z dnia
26 maja 2011 roku obowiązująca od 1 września 2011 roku:
L.p. Dochód netto na członka
rodziny w złotych
1
do 700,00
2
od 700,01 do 1000,00
3
od 1000,01 do 1300,00
4
od 1300,01 do 1600,00
5
powyżej
1600,01

Wysokość miesięcznej opłaty za
pobyt dziecka w złotych
140,00
170,00
200,00
300,00
400,00

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/
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających osiągane przez
rodziców/ opiekunów prawnych dziecka dochody, miesięczna opłata jest
naliczana w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
2. Złożenie oświadczenie o ilości osób na utrzymaniu w rodzinie.
3. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty,
o której mowa w powyższej tabeli :
- 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.

4. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w żłobku ponad
10-godzinny dzienny wymiar opieki nad dzieckiem w wysokości 10,00
( słownie : dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.
W okresie wakacyjnym możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie
z opłaty za pobyt dziecka w żłobku na podstawie wcześniejszego
pisemnego powiadomienia przez rodziców /opiekunów prawnych:
w żłobku - dyrektora żłobka, na filii zastępcę dyrektora.
5. 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.
6.Do Żłobka nie są przyjmowane dzieci chore, w razie stwierdzenia
zachorowania dziecka w trakcie pobytu w placówce rodzice lub
opiekunowie na wezwanie telefoniczne winni bezzwłocznie
odebrać dziecko ze żłobka.
7. Opłaty , o których mowa w § 2 pkt. 1-4, uiszcza się w dniu zapisu dziecka
do żłobka, a w kolejnych miesiącach pobytu dziecka do dnia 25 -go każdego
miesiąca
§ 3.
1.Rodzic/opiekun
zobowiązuje
się
do
uiszczania
dodatkowo
opłaty
za wyżywienie
ustalanej
przez
Dyrektora
Żłobka
w
wysokości
uwzględniającej normy żywieniowe dla dziecka. 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.
§4.
1. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Rodziców/
opiekunów prawnych dziecka/ z usługi świadczonej przez Żłobek z przyczyn
leżących po stronie usługobiorcy.
2. Opłata stała wraz z opłatą za wyżywienie jest płacona do 25-go każdego
dnia miesiąca na konto żłobka- decyduje data wpływu pieniędzy na konto.
Za nieterminowe wpłaty pobierane będą odsetki ustawowe
/Dz. U nr 128
poz. 861 z 2010 r./
3. Nieobecność dziecka w żłobku należy usprawiedliwić u dyrektora Żłobka,
osoby zastępującej lub opiekunki grupowej.
Dziecko nieobecne i nieusprawiedliwione przez 1 miesiąc zostaje skreślone
z ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka.
4. Opłata stała / czesne /obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
§ 5.
W przypadku zalegania z uiszczaniem opłaty stałej Dyrektor Żłobka
przekazuje sprawę do Sądu Rejonowego w Częstochowie celem

egzekucji

należności
§ 6.
1.
Rodzicom/opiekunom
przysługuje
prawo
rozwiązania
za jednotygodniowym okresem wypowiedzenia dokonanym co
tydzień przed końcem miesiąca kalendarzowego.
2.Umowę rozwiązuje się na koniec miesiąca kalendarzowego.

umowy
najmniej

§ 7.
1.Umowa została zawarta na czas określony od dnia……………………..

do dnia ……………..
§ 8.

1. Obliczenie opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim/Filii.
Nazwisko i imię dziecka - …………………………………………………....
Dochód netto ogółem w rodzinie ………………………………………………
Ilość osób na utrzymaniu w rodzinie… …….
Dochód netto na członka rodziny……………………………………………….
Zwolnienia:
1) 50%....................................
2) Całkowite… ……………..
Opłata /czesne/za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim będzie wynosić ……….. ...
Słownie/………………………………………………………………………………
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
Umowa została sporządzona
po jednym dla każdej ze stron

w

…..............................................
Podpis Dyrektora Żłobka Miejskiego

………………………………………………
Podpis księgowej

§ 10.
dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

…............................................
Podpis rodzica /opiekuna/

