Tarnobrzeg, dnia………………………..

Umowa
w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego nr 1
z siedzibą przy ul. Dekutowskiego 4 w Tarnobrzegu
Zawarta w dniu……………………….
pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-20-79-199,
Regon 830409092, reprezentowaną przez. mgr Aleksandrę Jankowską – Dyrektora Żłobka
Miejskiego nr 1, ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg
a Rodzicem/ Opiekunem prawnym* Panią/ Panem………………………………………………………………..
zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym się Dowodem Osobistym seria ………….. numer…………………………. wydanym
przez ……………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej
Rodzicem/ Opiekunem prawnym* o świadczenie usług opiekuńczych dla dziecka/dzieci:
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko, imię, PESEL , adres zamieszkania dziecka

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
§1
Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzy lata życia a w
szczególnych przypadkach określonych w ustawie żłobkowej do ukończenia czwartego roku
życia oraz ustalenie zasad odpłatności za usługę zgodnie z uchwałą Nr LXII/657/2018 Rady
Miasta Tarnobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018r.
§2
Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom:
1.zorganizowanej, opartej o zasady bezpieczeństwa opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej
oraz edukacyjnej;
2.prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do
rozwoju dziecka;
3.wspomagania wychowawczej roli rodziny;
4.odpłatnego świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej
§3
Zasady organizacji pracy określa Statut Żłobka.
§4
Rodzic/Opiekun prawny* dziecka zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia
comiesięcznej odpłatności za korzystanie ze Żłobka w tym:
1. opłata stała wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę

2. dzienna stawka żywieniowa wynosi 4 złote 50 groszy

3. opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku
wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 20 dnia każdego miesiąca. Opłata stała nie
podlega odpisom. W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu kalendarzowym rodzicom
przysługuje odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji
dziecka pod warunkiem wcześniejszego zgłaszania przez rodziców nieobecności dziecka w
danym dniu. Wysokość opłaty określonej w §4 ulega zmianie w przypadku zmiany uchwały
Nr LXII/657/2018 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018r. W takim przypadku obie
strony zobowiązane są do zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§5
Dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do żłobka w
przypadku:
1.niezgłoszenia się dziecka do żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej w umowie daty
przyjęcia dziecka i nieusprawiedliwienia przyczyny nieobecności
2.nieuczęszczania dziecka przez okres co najmniej 1 miesiąca bez przedstawienia
uzasadnionej przyczyny
3. zalegania z opłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka za okres co najmniej 1 miesiąca
4.zatajenia przy wypełnianiu Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka informacji o stanie zdrowia
dziecka, który uniemożliwia przebywanie na oddziale
5.wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do pobytu dziecka w
żłobku.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Uchwała Nr
LXII/657/2018 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018r., statut żłobka oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
§8
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ……………………………..do ……………………………………roku.

……………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna



niepotrzebne skreślić

………………………………………………
Podpis dyrektora

