
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 
W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM „RÓŻOWE OKULARY” 

 
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy:  
1. Żłobkiem Niepublicznym „Różowe Okulary”, z siedzibą przy ul. Okrężnej 63, 05-
506 Lesznowola (NIP: 123-029-65-07 REGON: 014954154), reprezentowanym przez 
– ............................................, zwanym w dalszej części umowy: „Żłobkiem”  
a 
2. Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  
Panem/ Panią..........................................................................................................  
Telefon: ................................................................................................................. 
Email: .................................................................................................................... 
Zamieszkałym........................................................................................................ 
Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr ................................................. 
zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”.  
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku 
dla dziecka (imię, nazwisko, pesel) 
............................................................................................................................. 
 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ............................................... do ukończenia 
opieki nad dzieckiem w Żłobku. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 
§ 3 

1. Żłobek zobowiązuje się do:  
a. realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3;  
b. zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;  
c. sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i 

potrzeb rozwojowych; wspomagania wychowawczej roli rodziny.  
 
2. Żłobek umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:  

a. angielski;  
b. rytmika;  
c. opieka logopedyczna; 
d. imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki.  

 
3. Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie:  

a. Śniadanie  



b. Obiad – pierwsze danie  
c. Obiad – drugie danie  
d. Podwieczorek  

 
4. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Żłobka określa statut.  

 
§4 

Rodzice zobowiązują się do: 
a. zapoznania się i przestrzegania statutu Żłobka; 
b. osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu 

zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej; 
c.  przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; 
d.  informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności 

dziecka w Żłobku trwającego powyżej pięciu dni; 
e. terminowego uiszczania do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznej 

opłaty za Żłobek.  
 

§5 
1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następującej opłaty: 
 
Comiesięczna opłata czesnego, płatna przez cały okres obowiązywania umowy. 
Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca na następujący numer rachunku: 

 
06 1160 2202 0000 0004 7544 6196 
Nazwa odbiorcy: NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK RÓŻOWE OKULARY 
Tytuł: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST 
PŁATNOŚĆ. 

 
Koszty czesnego są następujące: 
Miesięczne czesne w wysokości (proszę podkreślić wybrany wymiar godzin): 
- 900 zł (pół etatu, tzn. dziecko przebywa w Żłobku do 5 godz. dziennie) 
-1550 zł (pełny etat, tzn. dziecko przebywa w Żłobku do 10 godz. dziennie). 
 
2. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany opłat. Informacja o zmianie opłat musi być 
podana w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.  
 
3. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki za 
każdy dzień zwłoki.  
 

§6 
Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 

a. nieprzestrzegania przez Rodziców statutu Żłobka, 
b. zalegania odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego 

miesiąca,  
c. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn 

tej nieobecności.  



 
§7 

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 w Piasecznie.  
 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§9 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
dla każdej ze stron.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (swoich i zgłoszonego dziecka) 
w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 
 

PODPIS OSOBY        
REPREZENTUJĄCEJ ŻŁOBEK     PODPIS RODZICA 
 
 
 
 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgody na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka w celach 
promocyjnych Przedszkola i Żłobka “Różowe Okulary”.  
 

 
PODPIS RODZICA  

 


