Umowa o powierzenie Dziecka Żłobkowi „BABY-HOUSE”
zawarta w dniu ………………………… 2019 r. w …........ pomiędzy:
BABY-HOUSE ŻŻ łobek Klub Malucha Monika Michalak z siedzibą: Dopiewiec, Ul. Lesś na 35, 62-070 Dopiewo;
oddział...................................................................................................... NIP: 777-242-40-28; REGON: 300384698, zwanym w
dalszej częsś ci umowy ŻŻ łobkiem,
reprezentowanym przez Własś cicielkę ŻŻ łobka - Panią Monikę Michalak
a Panś stwem:
1. Panią………………………………………………………………………………………………………………………..……. zamieszkałą: ..
…………………….…………….…………………………………………….…………………..…….……, Nr tel. ..….…..………….………….., legitymującą się dowodem osobistym Nr………...……..…………….……..PESEL…………………..………….. zwaną dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym.
oraz
2. Panem ………………………………………………………………………………………………………………….…. zamieszkałym:
…………………….…………….…………………………………………….…………..……………….……, Nr tel.……..………….………….., legitymującym się dowodem osobistym Nr…….......................................PESEL ….................................... zwanym dalej Rodzicem/
Opiekunem prawnym.
§1
PRŻEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sś wiadczenie usług dydaktyczno – opiekunś czo - wychowawczych w Niepublicznym
ŻŻ łobku „BABY-HOUSE” w …...................................... dla dziecka:

………...............................................................................................................................................................................................................
. (imię i nazwisko dziecka)

data urodzenia: …................................................................................................ PESEL dziecka …............................................................
§2
PODSTAWA PRAWNA
ŻŻ łobek działa na podstawie Statutu ŻŻ łobka, Ustawy o opiece nad dziecś mi do lat 3 i przepisoś w wydanych na jej

podstawie, w częsś ci dotyczącej placoś wek niepublicznych, Systemu Bezpieczenś stwa w ŻŻ łobku, Regulaminu Organizacyjnego oraz Kodeksu Pracy (do wglądu u Dyrektora ŻŻ łobka).
Integralną częsś cią tej umowy są:


Karta Żgłoszenia Dziecka



Statut Niepublicznego ŻŻ łobka „BABY-HOUSE”



Regulamin Organizacji ŻŻ łobka

§3
OPŁATY
1. Usługi sś wiadczone przez ŻŻ łobek są odpłatne.
Na opłaty za zż łobek składają się: comiesięczne CŻESNE, ktoś re WYNOSI ….................... oraz OPŁATA

za całodniowe WYŻŻ YWIENIE (sś niadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) Dziecka (obliczana na
podstawie frekwencji Dziecka w zż łobku w danym miesiącu wg. stawki 10 zł dziennie)
3. Czesne oraz opłata za wyzż ywienie płatne są do dziesiątego dnia kazż dego miesiąca trwania umowy:
- na rachunek bankowy ŻŻ łobka nr prowadzony przez ….....................................................................
(za dzienś dokonania wpłaty uznaje się dzienś zaksięgowania sś rodkoś w pienięzż nych na rachunku bankowym ŻŻ łobka).
4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatnosś ci okresś lonych w § 3 pkt. 2 ŻŻ łobek mozż e naliczycś odsetki
umowne maksymalne, przewidziane w art. 359 § 2 1 Kodeksu cywilnego.
5. Skresś lenie z listy nie zwalnia Rodzicoś w z obowiązku uregulowania czesnego za okres wykonywania
umowy.
6. Ża kazż dą rozpoczętą godzinę pozostawienia dziecka w ŻŻ łobku po godzinie 17:00 ŻŻ łobek będzie naliczacś
dodatkową opłatę w wysokosś ci 50,00 zł (słownie: pięcś dziesiąt złotych) za kazż dą godzinę zegarową.
§4
OBOWIĄŻKI ŻŻ ŁOBKA
W ramach okresś lonego w § 1 przedmiotu umowy ŻŻ łobek zobowiązuje się do:
1. Sprawowania opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00.
2. Żapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka.
3. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.
4. Żapewnienia dziecku bezpieczenś stwa w czasie zajęcś organizowanych przez ŻŻ łobek.

5. Udzielania dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania oraz natychmiastowego powiadomienia rodzicoś w(opiekunoś w).
6. Organizowania okresowych spotkanś rodzicoś w/opiekunoś w z kadrą ŻŻ łobka.
§5
OBOWIĄŻKI RODŻICOÓ W/OPIEKUNOÓ W PRAWNYCH
Rodzice zobowiązują się do:
1. Przestrzegania Statutu ŻŻ łobka, Systemu Bezpieczenś stwa w ŻŻ łobku oraz Regulaminu Organizacji ŻŻ łobka.
2. Przestrzegania obowiązującej w zż łobku organizacji pracy, zasad bezpieczenś stwa i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatoś w publikowanych na stronie internetowej zż łobka
(www.baby-house.com.pl) oraz na tablicy ogłoszenś zamieszczonej w widocznym miejscu w budynku
ŻŻ łobka.
3. Wspoś łdziałania ze ŻŻ łobkiem w zakresie wychowania dziecka.
4. Odpowiedniego ubrania dziecka, odpowiadającego panującej pogodzie.
5. Przygotowania i wydania ŻŻ łobku: butoś w na zmianę, odziezż y na zmianę dostosowanej do pory roku
( wszystko podpisane).
6. Terminowego i regularnego wnoszenia opłat o ktoś rych mowa w §3 Umowy.

7. Przyprowadzania do zż łobka wyłącznie zdrowego dziecka.
8. W przypadku podejrzenia przez pracownikoś w placoś wki , zż e Dziecko jest chore, jest ono izolowane od
grupy, a Rodzic/Opiekun prawny jest o tym natychmiast informowany i wezwany do jak najszybszego
odbioru Dziecka z placoś wki. ŻŻ łobek ma prawo zż ądacś od Rodzica/Opiekuna prawnego zasś wiadczenia od
lekarza o stanie zdrowia dziecka.
9. Rodzic/Opiekun prawny wyrazż a zgodę na udzielanie Dziecku przez pracownikoś w ŻŻ łobka nagłej pierwszej pomocy, ktoś ra mozż e okazacś się konieczną ze względu na stan zdrowia Dziecka. Żgoda ta obejmuje
roś wniezż transport karetką pogotowia ratunkowego do szpitala.
10. Osobistego odbierania dziecka ze zż łobka do godziny 17.00.
a.

Dziecko mozż e zostacś odebrane ze ŻŻ łobka przez inne osoby pisemnie upowazż nione przez rodzica
KARCIE ŻGŁOSŻENIA DŻIECKA DO ŻŻ ŁOBKA i po wczesś niejszym uprzedzeniu Dyrektora lub nauczyciela prowadzącego.

b.

Dziecko mozż e pozostacś w ŻŻ łobku po godzinie 17.00 na warunkach okresś lonych w §3 Umowy.

12. Poinformowacś ŻŻ łobek o wszelkich problemach mogących miecś wpływ na bezpieczenś stwo dziecka i innych dzieci. W szczegoś lnosś ci Rodzic ma obowiązek poinformowania ŻŻ łobka na pisś mie o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. ŻŻ łobek nie ponosi odpowiedzialnosś ci za zatajenie istotnych informacji
dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodzicoś w lub Opiekunoś w.
13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do aktualizowania swoich numeroś w telefonoś w
osobistych i zawodowych, pod ktoś rymi mozż na pilnie skontaktowacś się w sprawach dotyczących
dziecka. Żobowiązują się roś wniezż do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora o fakcie zmiany miejsca
zamieszkania .
§7
KONTAKT
1. Kontakt Rodzicoś w ze ŻŻ łobkiem odbywa się:
a) za posś rednictwem Dyrektora w godz. od 10.00 do 15.00 po wczesś niejszym ustaleniu terminu spotkania
§8
WYPOWIEDŻENIE UMOWY
1. Umowa mozż e bycś rozwiązana przez kazż dą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub - w uzasadnionych pisemnie przypadkach,
m.in. wydarzenie losowe, brak adaptacji Dziecka w zż łobku – za porozumieniem stron.
2. ŻŻ łobek zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiąc objęty okresem wypowiedzenia Umowy
z przyczyn nie lezż ących po stronie ŻŻ łobka.

§9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Rodzice przyjmują do wiadomosś ci, izż ŻŻ łobek mozż e odstąpicś od niniejszej umowy po zaistnieniu następujących okolicznosś ci:
-

Nieuiszczenia opłaty za sś wiadczone usługi za co najmniej dwa miesiące, pomimo dodatkowego wezwania Rodzicoś w do zapłaty i upływu wyznaczonego w nim terminie,

-

Żachowanie dziecka będzie uniemozż liwiacś pracę opiekunom lub stwarzacś zagrozż enie dla bezpieczenś stwa innych dzieci;

-Wystąpienia braku wspoś łpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicami w kwestii rozwiązywania problemoś w powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
-

Nieprzestrzegania zasad i przepisoś w zawartych w Statucie ŻŻ łobka i/lub Regulaminie Projektu i nie stosowania się do nich przez Rodzicoś w pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do ich przestrzegania;

-

Żatajenia przez Rodzicoś w informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemozż liwiającym prawidłowy proces
wychowawczo dydaktyczny;

-Niezgłoszenia dziecka przyjętego do ŻŻ łobka w ciągu 7 dni od dnia obowiązywania umowy.

§10
OKRES OBOWIĄŻYWANIA
Umowa zawarta jest na okres od dnia ……………………… 2019 r. do dnia …......................................

§11
ŻMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazż nosś ci

§12
ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRŻEPISOÓ W KODEKSU CYWILNEGO
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
ROŻWIĄŻYWANIE SPOROÓ W
1. Strony zobowiązują się rozpatrywacś wszystkie sprawy polubownie.
2. W razie braku mozż liwosś ci polubownego rozstrzygnięcia sprawy własś ciwym do jej rozwiązania będzie
Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§14
PODPISANIE UMOWY
Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1-nej dla kazż dej ze stron.
Podpis rodzicoś w /opiekunoś w prawnych:

Podpis Dyrektora:

…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się ze Statutem Żłobka.
…………dnia…….... r.
Podpis rodzicoś w /opiekunoś w prawnych:

Podpis Dyrektora:

……………………………………………………………………………………………..

Oświadczam ,że zapoznałem(łam) się z Systemem Bezpieczeństwa w Żłobku.
….............dnia …………….. r.
Podpis rodzicoś w /opiekunoś w prawnych:

Podpis Dyrektora:

…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam ,że zapoznałem(łam) się z Regulaminem Organizacji Żłobka.
…...................., dnia ……………. r.
Podpis rodzicoś w /opiekunoś w prawnych:

…………………………………………………………………………………………….

Podpis Dyrektora:

