UMOWA CYWILNO – PRAWNA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH ORAZ EDUKACYJNYCH
W PRYWATNYM ŻŁOBKU ZIELONY MOTYLEK W RZESZOWIE
W dniu ………..…. pomiędzy Julią Szargut prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
Edukacja Julia Szargut posiadającą wpis do rejestru żłobków pod nazwą Prywatny żłobek
Zielony Motylek, ul. Mazowiecka 56, 35-324 Rzeszów, zwaną dalej w umowie
świadczeniodawcą
a
Panią ……………………………………………………………………………………………………………………………………..i
Panem …………………………………, występującymi w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel
ustawowy dziecka syna/córki ………………………………….………, urodzonego/ej dn. ………….…………
w
……………………………,
PESEL
………………………………………………zamieszkałego/ej
w
………………..………, przy ul. …………………………………………………………, zwanymi dalej Rodzicami.
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Świadczeniodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacyjnej, na terenie żłobka, w godzinach pracy placówki.
§ 2.
W przypadku gdy niniejsza umowa zostaje zawarta przez opiekuna prawnego dziecka, jest on
obowiązany przedstawić przy jej zawieraniu prawomocne orzeczenie sądu przyznające mu
władzę rodzicielską nad dzieckiem.
§ 3.
1. Rodzice zobowiązują się do regularnego uiszczania opłat za świadczone przez Placówkę
usługi.
2. Kwota miesięcznego czesnego i opłaty za wyżywienie zostanie zapłacona przez Rodziców
do dnia 10 każdego miesiąca z góry, a w przypadku podpisania umowy w trakcie miesiąca
w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy, niezależnie od ewentualnych nieobecności
dziecka, przerw wynikających z „kalendarza dni wolnych”, czy faktycznego korzystania
przez dziecko z oferowanych przez placówkę usług.
3. Wpłaty dokonuje się przelewem bezpośrednio na konto placówki ING 28 1050 1562 1000
0090 9105 1798 Edukacja Julia Szargut. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
dziecka.
§ 4.
W przypadku nieterminowego uregulowania opłat za świadczone usługi, rodzice zobowiązują
się do uiszczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……....……. r. do dnia ………………r.
2. Rodzice zobowiązani są opłacić miesięczne czesne, na które składa się opłata stała w
wysokości 1100 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
3. Opłata stała może ulec pomniejszeniu o ulgi ze środków własnych uregulowane odrębnymi
przepisami lub z dotacji celowej z gminy lub programu rządowego.
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4. Na kwotę czesnego składają się: opłata stała oraz opłata za wyżywienie wyliczana wg
stawek za dzień, podawana do wiadomości rodziców za pośrednictwem dyrektora.
5. W przypadku czasowego zamknięcia żłobka z powodu niezależnego od świadczeniodawcy
i nie uwzględnionego w „kalendarzu dni wolnych” np. z powodu epidemii Rodzice
zobowiązują się opłacać opłatę rezerwacyjną w wysokości 50% opłaty stałej.
6. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia Rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
7. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie nalicza się stawki żywieniowej za dni, w
których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie żłobka o
absencji dziecka do godziny 08:30 w dniu nieobecność. Za powiadomienie uznaje się
telefon wykonany na numer żłobka i odebrany przez uprawnionego pracownika lub sms.
8. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z
zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
9. Umowa może zostać wypowiedziana przez świadczeniodawcę bez zachowanie okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
a. Spowodowana prze siłę wyższą niemożności wykonania usługi np. katastrofalne
działania przyrody, wszelkie akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmiany prawa
uniemożliwiające wykonanie umowy lub powodujące, że jej wykonanie wiązałoby się
z nadmiernymi trudnościami.
b. Trzymiesięcznego opóźnienia w zapłacie opłaty stałej i wyżywienia
c. Naruszenia przez Rodziców regulacji wewnętrznych, które uniemożliwiałyby lub
utrudniały pracę placówki lub stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób, po
ich bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania dokonywania naruszeń w terminie 7 dni
i uprzedzeniu ich o możliwości rozwiązania umowy.
§ 6.
1. Dopuszcza się zmianę wysokości opłat w trakcie obowiązywania Umowy. Zmiana
dopuszczalna jest w wysokości do 20 proc. kwoty czesnego z poprzedniego miesiąca
2. W sytuacji podniesienia wysokości czesnego Rodzice mają prawo wypowiedzenia Umowy
z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Zmiana wysokości czesnego winna być dokonana w formie pisemnej,
jako aneks do niniejszej Umowy
§ 7.
Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki
osobiście lub przez pełnoletnią osobę przez nich upoważnioną.
§ 8.
1. Dziecko może przebywać w żłobku Zielony Motylek do 10 h dziennie w godzinach pracy
żłobka.
2. Placówka funkcjonuje cały rok – wyłączając dni wolne określone w „Kalendarzu Dani
Wolnych”, święta kalendarzowe oraz soboty i niedziele
§ 9.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu placówki,
regulaminu organizacyjnego dostępnego w placówce i na stronie internetowej.
§ 10.
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W sprawach spornych, nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie Sąd Rejonowy/ Sąd
Okręgowy w Rzeszowie.
§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Ja niżej podpisany oświadczam, iż przeczytałem/łam i zrozumiałem/łam powyższą umowę.

……………………………………………...…

…………………………………………..

(podpis rodziców/opiekunów)

(podpis właściciela placówki)
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