
  
  
 
 
 

 
  

ŻŁOBEK ABC  
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  

 
Zawarta w dniu …........................................................... 2015 r. pomiędzy Żłobkiem ABC,  

reprezentowanym przez dyrektora Małgorzatę Karmińską, zwanym dalej Usługodawcą                                    

a Panią/Panem 

…................................................................................................................(seria i numer 

dokumentu tożsamości) …..................................., zwanym dalej Usługobiorcą.  

Umowa zawarta jest na okres od 1.09.2015r. do 31.08.2016r. i dotyczy usług dydaktyczno – 

wychowawczych dla  …............................................................................................................. 
    

§1 
•W ramach niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do: 

 a) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;  
 b) zapewnienia dziecku fachowej opieki przez wykwalifikowaną i kreatywną kadrę; 
         c)zapewnienia dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie   
 zajęć dostosowanych do wieku dziecka. 

•Wspomagania wychowawczej roli rodziny. 
•W ramach czesnego oprócz zajęć programowych prowadzonych przez nauczyciela – 

wychowawcę oferowane są zajęcia: 
a) umuzykalnienie z rytmiką;  
b) zabawa z językiem angielskim. 

•W miarę potrzeb Usługodawca może rozszerzyć ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia               
te będą prowadzone za dodatkową opłatą. 

•Zgodnie ze Statutem zajęcia dodatkowe nie są prowadzone w miesiącach wakacyjnych. 
 

§2 
1. Opłata wpisowego na okres trwania umowy wynosi 500 zł. 

   a) Wpisowe nie podlega zwrotowi.  
   b) Wpisowe może ulec zwrotowi:- jeżeli stan zdrowia dziecka nie pozwala rozpocząć       
 edukacji w żłobku (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). 
   c) Umowa jest ważna pod warunkiem dokonania wpłaty wpisowego. 

1. Czesne za pobyt dziecka w grupie  wynosi 650 zł miesięcznie. 
2. Stawka żywieniowa dzienna – trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 

11,50 zł. 
  a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawki żywieniowej wynikającej 

        z podwyżek cen rynkowych. Informacja o zmianie zostanie podana do wiadomości    
 najpóźniej na dwa tygodnie przed wprowadzoną zmianą. 

2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku to opłata czesnego + iloczyn stawki 
żywieniowej i ilości dni roboczych w danym miesiącu. 

3. W razie nieobecności dziecka w żłobku odpisom podlega stawka za żywienie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
 

 
  

 
§3 

Usługobiorca zobowiązuje się do: 
1.wpłacenia wpisowego w dniu podpisania niniejszej umowy lub przelewem  
 w ciągu 5 dni na konto w BZ WBK 18 1090 2486 0000 0001 2204 2403;  
2.wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku do 5 dnia każdego miesiąca;  
3.w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki    za 

każdy dzień zwłoki; 
4.w razie nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani powiadomić za pośrednictwem 

SERWISU RODZICÓW  dyrektora przedszkola o długości nieobecności dziecka       
w żłobku do godziny 8;30 bieżącego dnia. Odpisowi nie podlega stawka żywieniowa 
za niezaznaczone dni. 

§4 
Dziecko należy odebrać ze żłobka najpóźniej o godzinie zamknięcia tj 1800 . Za każdą 
kolejną rozpoczętą godzinę pozostawania dziecka w żłobku, usługodawca może pobrać 
dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. 
 

§5 
Odbiór dzieci ze żłobka przez inne osoby niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie 
pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodzica na ręce dyrektora                    
lub nauczyciela. Osoba upoważniona musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

§6 
Żłobek jest czynny przez 12 miesięcy w roku, w godzinach od 700 do 1800, od poniedziałku      
do piątku. Przerwa wakacyjna ustalana będzie przez Osobę Prowadzącą żłobek i podana    
do wiadomości rodzicom najpóźniej do 31 stycznia – okres przerwy wakacyjnej jest 
bezpłatny. 
 

§7 
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy wymaga formy 
pisemnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, 
jeżeli usługobiorca zalega z opłatami za dwa miesiące przy czym datą rozwiązania umowy 
jest termin płatności określony w niniejszej umowie + pięć dni. 
 
 

§8 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej    
ze stron. 

§9 
Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne z prawdą, 
jednocześnie zobowiązuje się do podania Usługodawcy zaistniałych w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy zmian w tym zakresie 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………… 
 Usługobiorca       Usługodawca 
 


