
 
 
  

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

        Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

       rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

       „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” 
 

UMOWA Nr .../….... 

O ŚWIADCZENIE USŁUG W GMINNYM ŻŁOBKU 

 „NENUFAREK” 

 z siedzibą w Seroczynie 

 

Zawarta w dniu …………………………………..r. w Seroczynie pomiędzy: 

Gminnym Żłobkiem „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie, ul. Siedlecka 1,       08-116 

Seroczyn reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Żłobka – Magdalenę Składanowską - 

zwanym w dalszej treści umowy „Żłobkiem” 

a 

Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka – …………………………………………... -                                  

Panem/Panią    

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

zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym seria/nr………………………                                  PESEL 

…………………………………, zwanym dalej „Rodzicem”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych w 

Gminnym Żłobku „Nenufarek”, dla dziecka – …………………………………….., 

urodzonego ……………………… w  ……………………………………, PESEL …………………………………… 

. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od …………………………... do ………………………………… r. 
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§ 2 

Godziny pracy Żłobka 

Żłobek świadczy usługi od poniedziałku do piątku w wymiarze 10 godzin dziennie w 

godzinach od 7:00 do 17:00 przez 12 miesięcy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Żłobka 

W ramach niniejszej umowy Żłobek zobowiązuje się do: 

1. realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3; 

2. zapewnienia Dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w Żłobku; 

3. sprawowania opieki nad Dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i 

potrzeb rozwojowych; 

4. wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

5. żywienia Dziecka zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. 

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

§ 4 

Zobowiązania Rodzica 

1. W ramach niniejszej umowy Rodzic zobowiązuje się do: 

1) terminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie Dziecka do 10 dnia 

każdego miesiąca, płatne z góry;  

2) przyprowadzania do Żłobka zdrowego Dziecka; 

3) przestrzegania zapisów Statutu Żłobka ustalonego Uchwałą Nr XXI/165/20 z 

dnia 30 października 2020 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka 

„Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie oraz nadania mu statutu oraz 

Regulaminu organizacyjnego Żłobka przyjętego Zarządzeniem Nr 2/2021  

Dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie z dnia 

11.01.2021 r., a także przestrzegania innych Zarządzeń Dyrektora Żłobka 

dotyczących świadczeń realizowanych w Żłobku, podawanych w formie 

komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń; 

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce określone 

przez Dyrektora Żłobka i podane do publicznej wiadomości na stronie Żłobka; 
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5) przestrzegania innych zarządzeń Dyrektora dotyczących świadczeń 

realizowanych w Żłobku, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na 

tablicy ogłoszeń; 

6) przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka osobiście lub przez 

upoważnioną przez siebie osobę pełnoletnią zgodnie z zadeklarowanymi 

godzinami pobytu dziecka w Żłobku; 

7) informowania Dyrektora lub opiekuna grupy o przyczynach nieobecności 

dziecka w Żłobku trwającej powyżej pięciu dni; 

§ 5 

Deklarowany pobyt dziecka w Żłobku 

 

Rodzic deklaruje pobyt Dziecka w Żłobku w godzinach od godz. ……... do godz. …………... tj. 

…..……….……... godzin dziennie. 

 

§ 6 

Opłaty 

1. Opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w Żłobku, zgodnie z zapisem § 1 Uchwały Nr 

XXI/166/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia 

opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą 

w Seroczynie, wynosi 1,20 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu; 

2. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku na dzień zawarcia Umowy 

wynosi maksymalnie 8,00 zł. dziennie, zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Nr XXI/166/20 

Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, 

dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie;  

3. Strony ustalają, że wysokość opłaty zawartej w ust. 1 i ust. 2 ulega zmianie bez 

konieczności zmiany Umowy z chwilą wejścia w życie każdej uchwały Rady Gminy 

Wodynie, ustalającej zmiany opłat; 

4. W przypadku pozostawienia dziecka w Żłobku w czasie wykraczającym poza czas 

pracy Żłobka nalicza się dodatkową opłatę zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXI/166/20 Rady 

Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, 

dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie; 

5. Na opłaty za uczęszczanie Dziecka do Żłobka składają się: opłata za wyżywienie 

Dziecka w Żłobku oraz opłata za pobyt Dziecka w Żłobku; 
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6. Podstawą naliczenia opłaty za wyżywienie Dziecka a Żłobku jest rzeczywista liczba dni 

oraz godzin pobytu Dziecka w Żłobku w danym miesiącu, zadeklarowanych w niniejszej 

umowie. 

7. Nieobecność Dziecka w Żłobku zwalnia rodzica z ponoszenia opłaty za wyżywienie od 

dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności. 

8. Rozliczenie kosztów opłaty za wyżywienie Dziecka w Żłobku następować będzie w 

pierwszym roboczym dniu miesiąca po miesiącu udzielnych świadczeń przez Żłobek. 

9. Opłatę za pobyt Dziecka w Żłobku ustala się jako iloczyn godzin zadeklarowanych 

oraz stawki godzinowej wynoszącej 1,20 zł za godzinę oraz ilości dni roboczych w 

danym miesiącu.  

10. Opłatę za pobyt i wyżywienie Dziecka w Żłobku rodzic wnosi miesięcznie z góry w 

nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca, poprzez dokonanie wpłaty wymaganej 

kwoty na konto bankowe nr: 41 9194 0007 0050 0135 2000 0620  Rachunek w Banku 

Spółdzielczym w Siedlcach odział Wodynie z podaniem w tytule płatności: imienia i 

nazwiska dziecka oraz miesiąca którego opłata dotyczy z dopiskiem „pobyt + 

wyżywienie”. 

11. Za zwłokę w dokonywaniu opłat, o których mowa w niniejszej umowie, będą naliczane 

odsetki ustawowe. 

12. Opłata za pobyt Dziecka w Żłobku nie będzie naliczana za dni przypadające w okresie 

zamknięcia żłobka w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 

13. W przypadku, gdy Opłata za pobyt Dziecka w Żłobku za dni, o których mowa w pkt 

12, została zapłacona z góry, zostanie ona zaliczona na poczet Opłaty za pobyt Dziecka w 

Żłobku za okres następny, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, np. z uwagi na 

rozwiązanie Umowy, zostanie ona zwrócona. 

 

§ 7 

Zwolnienie z ponoszenia opłat 

 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci korzystających z opieki żłobka, którzy są 

uczestnikami projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” nr RPMA.08.03.01-14-

e256/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej, są w całości zwolnieni od ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie 

dziecka w godzinach pracy Żłobka. Zwolnienie obowiązuje na czas trwania projektu”. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez: 
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1) Rodzica, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do Dyrektora 

Żłobka na piśmie, ze skutkiem rozwiązania na koniec miesiąca; 

2) Dyrektora Żłobka, jeżeli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych w 

umowie lub zalega z opłatami, za co najmniej 2 miesiące; 

3) Umowa wygasa bez konieczności jej odrębnego rozwiązania na skutek 

nieudokumentowanej zaświadczeniem lekarskim nieobecności dziecka w Żłobku 

z powodu choroby lub rekonwalescencji trwającej do 1 m-ca, a powyżej 

jednego miesiąca -zaświadczeniem o pobycie w szpitalu bądź w sanatorium. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku 

możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy, właściwym do jej rozwiązania będzie 

sąd właściwy dla miejsca siedziby Żłobka. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

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


