
Załącznik Nr 5 Regulaminu Organizacyjnego
Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach

Umowa nr …./…..
w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach

prowadzonego przez Gminę Miasta Pionki

zawarta w dniu………….. w Pionkach pomiędzy: 

Gminą Miasta Pionki – Żłobkiem Miejskim „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach, reprezentowanym 
przez panią Agnieszkę Pachocką – Dyrektora Żłobka, działającą na podstawie udzielonego 
upoważnienia przez Burmistrza Miasta Pionki
zwanym dalej „Żłobkiem”
a 
Rodzicami dziecka*/ opiekunami prawnymi dziecka*/ innymi osobami, którym sąd powierzył 
sprawowanie  opieki nad dzieckiem*, zwanymi dalej „ Rodzicami”,

Panią ………………………………………………………………………..
zamieszkałą, ul………………………………………………………………
legitymującą się dowodem osobistym( seria i numer)……………………….
Pesel…………………………………………………………………………..
Panem……………………………………………………………………….
zamieszkałym, ul………………………………………………………………
legitymującą się dowodem osobistym( seria i numer)……………………….
Pesel…………………………………………………………………………..

§1

1. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko…………………………………………
                                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka)
w Żłobku ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

§2
Żłobek zobowiązuje się do:
1.) realizacji zadań i celów określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statucie 
Żłobka, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/282/2017 Rady Miasta Pionkiz dn. 22 maja 
2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  Żłobkek Miejski „ Wesoły Pajacyk” w 
Pionkach w szczególności poprzez :
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
dziecka
c)prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
d) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku
e)żywienia dziecka zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami

§3
Rodzice zobowiązują się do: 



1) ponoszenia opłat za pobyt  i wyżywienie dziecka w Żłobku w terminach i wysokościach o 
których mowa w niniejszej umowie

2) przestrzegania obowiązku dotyczącego powiadamiania o nieobecności dziecka na zasadach i w 
terminie o których mowa w  § 4 ust. 1 Statutu  Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach
3) współdziałanie ze Żłobkiem w każdym zakresie dot. pobytu dziecka w Żłobku

4) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną osobę 
pełnoletnią, zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia obowiązującym w Żłobku

§4

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .….…... …..do dnia …………….….. z zastrzeżeniem,
1) że w miesięcznej przerwie wakacyjnej zatwierdzonej w Arkuszu Organizacyjnym Żłobka 
placówka nie wykonuje świadczeń

2) zdarzeń i sytuacji o których mowa w § 11 ust. 3 i 4 Statutu Żłobka Miejskiego w Pionkach, 
o których zaistnienie może spowodować ograniczenia lub przerwę dodatkową podczas, której 
placówka nie wykonuje świadczeń.

§5

1. Rodzice dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za wyżywienie 
dziecka w Żłobku wg zasad określonych w Uchwale XLV /306/2017 Rady Miasta Pionki z dn. 20 
czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku  Miejskim 
„ Wesoły Pajacyk” w Pionkach oraz maksymalne wysokości opłaty za wyżywienie, zwanej dalej 
„ Uchwałą Rady Miasta Pionki”

2. Rodzice dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w 
Żłobku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pionki, w wysokości 17,7 % obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

3. w przypadku, gdy Rodzice dziecka korzystają na swój wniosek z opieki w wymiarze 
wydłużonym zobowiązują się do ponoszenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w 
wysokości 2% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każda rozpoczętą godzinę
pobytu w wydłużonym wymiarze zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pionki.

4. Opłata za wyżywienie w Żłobku i opłata za pobyt dziecka w Żłobku płatne są  z dołu  do 10 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w 
Pionkach o nr  41 9141 0005 0011 7055 2000 0010
oznacza to, że najpóźniej w tym dniu każda z opłat winna znajdować się na rachunku bankowym.

5. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek Rodzica płatna jest z 
dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar
opieki nad dzieckiem – przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Pionkach
o nr  41 9141 0005 0011 7055 2000 0010
oznacza to, że najpóźniej w tym dniu każda z opłat winna znajdować się na rachunku bankowym.

Za opóźnienia w zapłacie przez Rodziców opłat, o których mowa w ust. 1,2,3 niniejszego paragrafu
w terminach określonych w ust. 4,5 niniejszego paragrafu naliczane będą odsetki ustawowe za 
opóźnienia.



6. Zwrot wniesionej prze Rodziców opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i za wyżywienie dziecka w 
Żłobku następuje zgodnie z  § 16 Statutu Żłobka, stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr XLIII/282/ 2017 Rady Miasta Pionki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek 
Miejski „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
7.W przypadku zmiany w/w Uchwały Rady Miasta Pionki,Dyrektor Żłobka zobowiązany jest do 
pisemnego poinformowania Rodziców dziecka w terminie poprzedzającym wejście w życie nowych
opłat lub innych zmian mających wpływ na postanowienia niniejszej umowy.

§6

1. W przypadkach, o których mowa w Statucie Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach 
tj.:
1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do
Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka
2) nieobecności dziecka w Żłobku przez okres przynajmniej jednego miesiąca bez przedstawienia 
uzasadnionej przyczyny
3) nieobecności ciągłej dziecka w Żłobku, trwającej dłużej niż dwa miesiące pomimo 
usprawiedliwienia
4) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego 
miesiąca
5) zatajenia przy wypełnianiu Karty Zgłoszenia do Żłobka lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku 
informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie
6) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka 
w Żłobku oraz w innych szczególnych przypadkach

- Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka

Strony zgodnie oświadczają, iż przyjmują,że skreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka 
zgodnie ze Statutem jest równoznaczne z wygaśnięciem niniejszej umowy, bez potrzeby jej 
odrębnego wypowiadania.

2. Brak wpływy każdej z opłat  o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy w terminie do 10 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który dana opłata powinna być 
wniesiona, powoduje że Dyrektor podejmuje działania zmierzające do skreślenia dziecka z listy 
dzieci zapisanych do Żłobka- w oparciu o Statut Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk „ w Pionkach
atakże na piśmie wzywa Rodziców do zapłaty zaległości, pod rygorem skierowania sprawy na 
drogę postępowania sądowego.

3. Brak wpływu opłaty o której mowa w  §5 ust. 3 niniejszej umowy w ustalonym w § 5
ust. 5 niniejszej umowy terminie powoduje zaprzestanie świadczenia usług o wydłużonym terminie.

§7

Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Rodziców dziecka następuje z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.



§ 8

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności  zachowania zachowania formy 
pisemnej  jako aneksu do niniejszej umowy

§10
W sprawach nieunormowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego uchwały 
Nr XLIII/282/ 2017 Rady Miasta Pionki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek 
Miejski „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach, postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka 
Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach 

§11

Umowa została zawarta w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach przy czym jeden dla 
Żłobka  a drugi dla rodziców

……………………………………..                                                      …………………………….
podpis i pieczątka Dyrektora Żłobka                                                           podpis Rodzica dziecka

……………………………….
podpis Rodzica dziecka


