UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
w Niepublicznym Żłobku „Jelonki”
Zawarta w dniu ___________ 2022 r. w Warszawie pomiędzy:
Niepublicznym Żłobkiem „Jelonki” reprezentowanym przez Annę Modzelewską, zlokalizowany
w Warszawie, przy ul. Okrętowej 86, zwanym dalej „Żłobkiem”
a
Panią
_______________________________________________________________________
zamieszkałą_______________________________________________________________________
legitymującą się dowodem osobistym nr _________________, PESEL ________________________
Panem
_______________________________________________________________________
zamieszkałym_______________________________________________________________________
legitymującym się dowodem osobistym nr _________________, PESEL ________________________
zwanym w dalej „Rodzicem / Rodzicami”,
łącznie w umowie zwanymi „Stronami”, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych / edukacyjnych i opiekuńczowychowawczych w Żłobku „Jelonki”, znajdującym się pod adresem: 01-309 Warszawa,
ul. Okrętowa 86
dla dziecka (imię i nazwisko) _________________________________________
PESEL _________________________________
na

podstawie

UMOWY

O

REALIZACJĘ

ZADANIA

PUBLICZNEGO

nr UMIA/PS/B/VI/3/4/2/189/2019-2022 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a ABC
Anna Modzelewska.
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§2
Obowiązki stron
1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad dzieckiem zgodnie z Regulaminem Żłobka
„Jelonki”, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
2. Rodzice zobowiązują się do:
•

Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu,

•

Złożenia pisemnej deklaracji, w której wskazują konkretne godziny pobytu dziecka
w Żłobku w okresie obowiązywania umowy i przestrzegania jej,

•

Terminowego uiszczania opłat za wyżywienie (w wysokości stanowiącej iloczyn
dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności i nieodwołanych w terminie
posiłków dziecka w Żłobku),

•

Zachowania dokumentów okazanych podczas rekrutacji (weryfikacji) przez czas
pobytu dziecka w Żłobku.

3. Strony zgodnie ustalają, że stawka żywieniowa za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku wynosi
14 zł zgodnie z Uchwałą nr XXII/607/2019 Rady M.St. Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych
przez M.St. Warszawę i u dziennego opiekuna (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 14467).
W przypadku zmiany wysokości opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku, Żłobek przedstawi
Rodzicom do podpisu stosowny aneks do umowy.
O zmianie wysokości opłaty Rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie przez Żłobek po jej
wejściu w życie.
§3
Terminy i rozwiązanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od __________ r. do 31.08.2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia umowy na dalszy okres na podstawie aneksu do umowy
stanowiącego podstawę do korzystania przez dziecko z usług Żłobka na okres rozpoczynający
się od dnia 1 września każdego roku jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku
życia.
Pisemne oświadczenie o woli skorzystania z możliwości przedłużenia umowy na dalszy okres
Rodzice zobowiązują się dostarczyć do żłobka do dnia 10 maja każdego roku. Niezachowanie
terminu doręczenia Żłobkowi oświadczenia skutkuje utratą możliwości przedłużenia umowy
na dalszy okres.

Niepubliczny Żłobek „Jelonki”, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa, reprezentowany przez
Annę Modzelewską, NIP: 527 24 36 990, REGON: 380574933

Strona 2

2. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej, przez każdą ze stron, z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc. Wypowiedzenie winno być złożone
do osoby decyzyjnej w placówce.
3. Żłobek może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem
natychmiastowym) i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
•

nieprzestrzegania przez Rodziców Regulaminu Żłobka,

•

opóźnienia w uregulowaniu przez Rodziców opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku
przekraczającego 10 dni,

•

gdy zachowanie dziecka będzie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci
bądź kadry Żłobka,

•

gdy adaptacja dziecka jest trudna, przedłużająca się bądź nierokująca wg stanowiska
Żłobka,

•

gdy Rodzice nie współpracują ze Żłobkiem mimo informacji ze Żłobka,

•

gdy Rodzice nie przestrzegają odbioru dziecka ze Żłobka w godzinach pracy Żłobka,

•

przedłożenia przez Rodziców diagnozy lekarza specjalisty lub innego specjalisty
np. psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty o opóźnieniu w rozwoju motorycznym
i /lub psychicznym w stosunku do norm wieku rozwojowego, dysfunkcji u dziecka,
bądź wystąpienia u dziecka zachowań agresywnych, wymagających zapewnienia
dodatkowej opieki ze strony pracowników Żłobka.

•

nieprzerwanej nieobecności dziecka przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia,
w którym dziecko powinno rozpocząć korzystanie z usług Żłobka, chyba że Dyrektor
Żłobka zostanie poinformowany przez Rodzica o nieobecności dziecka przed upływem
tego okresu.

•

nieprzerwanej nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejne 15 dni roboczych.

•

rozwiązania

UMOWY

O

REALIZACJĘ

ZADANIA

PUBLICZNEGO

nr UMIA/PS/B/VI/3/4/2/189/2019-2022 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą
a ABC Anna Modzelewska.
Umowa rozwiązuje się z dniem doręczenia Stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
4. Umowa rozwiązuje się z dniem skreślenia dziecka z listy przyjętych do Żłobka w związku
z uzyskaniem przez co najmniej jedną z osób, będącą Stroną umowy, prawa do świadczenia na
rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy”.
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§4
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji - polubownie, w przypadku braku porozumienia
stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd Rejonowy dla miejsca
siedziby Żłobka. Treść niniejszego postanowienia nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu i Statutu Niepublicznego Żłobka Jelonki.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej
ze stron.

________________________________

_______________________________

Data i podpis matki/opiekunki prawnej

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

_____________________________
ŻŁOBEK

Załączniki:
1. Karta Informacyjna
2. Karta Zgód
3. Regulamin
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