UMOWA NR …….../…………..
O ŚWIADCZENIU PRZEZ ŻŁOBEK W KORFANTOWIE
USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH
ORAZ ŻYWIENIOWYCH
zawarta w Korfantowie …………… pomiędzy Żłobkiem w Korfantowie przy ul. 3 Maja 12,
reprezentowanym przez Marka Misztala – Dyrektora Żłobka w Korfantowie zwanym dalej żłobkiem i
rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, zwanymi dalej rodzicami.
Dane rodziców:
.............................................................

Imię (imiona) i nazwisko matki
adres zamieszkania
nr i seria dowodu osobistego
tel. kontaktowy
Imię (imiona) i nazwisko ojca
adres zamieszkania
nr i seria dowodu osobistego
tel. kontaktowy
Dane dziecka:
.............................................................

Imię (imiona) i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
§ 1. 1. Dziecko korzystać będzie z usług żłobka w okresie:
od dnia

do dnia

od godziny

do godziny

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu przerwy w pracy żłobka, którego termin
zostanie ogłoszony przez dyrektora w odrębnym zarządzeniu do końca września danego roku.
2. Do żłobka uczęszczać będzie ............ dziecko (ci) z rodziny1.
§ 2. 1. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia comiesięcznej opłaty za świadczone usługi żłobka.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku i stawkę żywieniową w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi:
1) opłata za pobyt dziecka w żłobku: 15 zł dziennie,
2) dzienna stawka żywieniowa: 4,60 zł dziennie.
3. O zmianie opłaty za świadczone usługi rodzice informowani będą przez żłobek w formie pisemnej.
§ 3. Opłata za świadczone usługi winna być uiszczona do dnia 15 dnia następnego miesiąca za dany
miesiąc na konto: 58890510102002000001010134 BS Prudnik/o. Korfantów lub do kasy Urzędu
Miejskiego w Korfantowie.

1

Podaj liczbę rodzeństwa uczęszczającego do żłobka.

§ 4. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka
w żłobku z wyprzedzeniem najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby – w
pierwszym dniu nieobecności.
§ 5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu porządkowego żłobka.
§ 6. Dziecko ze żłobka odbierane będzie przez rodziców lub inną osobę wskazaną przez rodziców
w formie pisemnego upoważnienia.
§ 7. Umowa niniejsza wygasa, a dziecko zostaje skreślone z listy dzieci korzystających ze żłobka
w przypadku nie zgłoszenie się nowo przyjętego dziecka do 10 dni od dnia podpisania umowy, gdy
rodzic nie powiadomi dyrekcji żłobka o przyczynie nieobecności dziecka.
§ 8. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci korzystających z opieki żłobkowej w przypadku
nieuregulowania jednomiesięcznych należności po uprzednim wypowiedzeniu niniejszej umowy, z
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. Powstałe i nieuregulowane zaległości trzymiesięczne za świadczone usługi żłobka stanowią
podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Rodzice mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 9. Niniejsza umowa stanowi podstawę do ściągania w trybie administracyjnym (sądowym) zaległości
płatniczych za świadczone usługi żłobka, w tym naliczania i ściąganie odsetek ustawowych.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2016.380) i Statutu Żłobka w Korfantowie
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z 28
marca 2018 r., uchwały XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z 20 czerwca 2018 r. w
sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów
oraz uchwały nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z 14 września 2018 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz
nadania mu statutu.
§ 11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Żłobka w
Korfantowie oraz jeden dla rodziców.

..........................................................................
(podpis rodziców)

.....................................................................
(podpis dyrektora)

