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       Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji 

Żłobka Gminnego Maluch w Łukowie 

     

 

  U M O W A 

 

w sprawie korzystania z usług Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie 

 

 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy : 

1. Żłobkiem Gminnym „MALUCH” w Łukowie , ul. Świderska 12A, reprezentowanym przez 

Dyrektora Żłobka Panią Magdalenę Beczek, zwanym w dalszej części umowy: „Żłobkiem”, 

 a 

 Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  

Panem/Panią………………………………...………………………………………................…………,  

zamieszkałym/zamieszkałą …………..……………………………………………………...………., 

legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym seria …..…..…. nr …….….……...……., 

zwanym w dalszej części umowy: „Rodzicem”. 

§ 1 

1. Żłobek przyjmuje do wykonania usługę z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 w stosunku do 

dziecka…………………..……………..zam………………………………………………………

…………………………………..ur………………………………….,PESEL…………………… 

2.  Podstawowe cele i zadania, a także zasady funkcjonowania Żłobka określają jego Statut, 

Regulamin Żłobka i Regulamin Organizacyjny. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………… do ukończenia roku szkolnego,  

w którym dziecko ukończy 3 rok życia, z zastrzeżeniem ust. 3 lub na czas określony 

od……….…….. do ………………. . 

2. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, 

umowa zostanie przedłużona na czas określony – ustalony odrębnym aneksem do umowy, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia. 

3. Rodzic oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z usług Żłobka w każdy dzień roboczy  

w godzinach ustalonych w Deklaracji w sprawie czasu pobytu dziecka w Żłobku, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. 

4. Deklarację, o której mowa w ust. 4 rodzic może zmieniać do 20 dnia każdego miesiąca z mocą 

obowiązującą od następnego miesiąca na karcie Zmiany deklaracji. 

 

§ 3 

1. .Rodzic zobowiązuje się do : 
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1) zapoznania się i przestrzegania Statutu Żłobka oraz Regulaminu Żłobka; 

2) zapoznawania się na bieżąco z ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicach informacyjnych, 

3) informowania Dyrektora Żłobka o każdej zmianie danych zawartych w Karcie przyjęcia 

dziecka do Żłobka: zmianie adresu, miejsca zatrudnienia, numerów telefonów kontaktowych 

itp.; 

4) zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka (osobiście lub telefonicznie)  

z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby -  

w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz.7.30; za dni nieobecności niezgłoszone w 

ustalonym terminie opłata za wyżywienie nie będzie odliczana; Zgłoszenia są przyjmowane 

tylko wiadomością sms  

5) ponoszenia comiesięcznych opłat za korzystanie z usług Żłobka, zgodnie z Uchwałą Nr 

XVI/122/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „MALUCH” oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku: 

a. opłaty stałej za pobyt w wysokości 350,00 zł za dziecko  

b. ponoszenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł za godzinę, za pobyt dziecka  

w Żłobku powyżej 10h 

c. opłaty za wyżywienie w wysokości .…...zł za każdy dzień korzystania z usług Żłobka. 

2. Zmianę wysokości opłaty, o której mowa w ust 1 pkt 5c) dokonuje dyrektor żłobka. 

3. Zmiana opłaty za wyżywienie następuje na podstawie zawiadomienia Rodzica w formie 

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Żłobku i nie wymaga zmiany w umowie. 

4. Opłata za pobyt i wyżywienie płatna jest u intendentki lub innej osoby upoważnionej przez 

dyrektora do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry.  

W przypadku nieuiszczenia opłaty za Żłobek w terminie Rodzice są zobowiązani zapłacić 

ustawowe odsetki za zwłokę 

5. W przypadku przerwy pracy Żłobka w okresie wakacyjnym, miesięczna odpłatność  z tytułu 

pobytu dziecka w Żłobku ulega zmniejszeniu za każdy roboczy dzień nieobecności dziecka o 

kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej opłaty przez liczbę dni roboczych w danym 

miesiącu. 

 

 

§ 4 

 

1. Wyżywienie dziecka w Żłobku, w przypadku stwierdzonej i poświadczonej przez lekarza 

specjalistę diecie eliminacyjnej, strony umowy ustalają co 

następuje:…........................................................... 

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

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2. Żywienie dziecka do 1 r. ż. w Żłobku, strony umowy ustalają co następuje: 

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

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

.............................................................................................................................................................. 

 

 

§ 5 

1. Dyrektor Żłobka może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym  

(bez wypowiedzenia) i skreślić dziecko z listy korzystających z usług Żłobka w przypadku : 

a) nieprzestrzegania przez Rodzica Statutu i Regulaminu Żłobka, 

b) zalegania z odpłatnością za korzystanie z usług żłobka za okres powyżej jednego miesiąca, 

ponowne przyjęcie do Żłobka dziecka będzie możliwe tylko po uregulowaniu zaległych 

płatności, łącznie z naliczonymi za ten okres ustawowymi odsetkami. 

c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego 

prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie, 

d) naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami. 

2. Strony umowy dopuszczają możliwość wcześniejszego jej rozwiązania na mocy porozumienia 

stron w każdym czasie lub w drodze wypowiedzenia dokonanego przez każdą ze stron z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 25 października  2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „MALUCH” oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. 

§ 7 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  

ze stron.  

§ 9 

 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem  

i Regulaminem Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie. 

 

 

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

 ( podpis Dyrektora Żłobka  )                         ( podpis Rodzica) 
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*niepotrzebne skreślić 


