Żłobek Miejski nr 2
ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekrestriat@zlobek2.swiebodzice.pl

UMOWA O ŚWIADCZENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM
PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI
w Świebodzicach
Zawarta w dniu…………… w Świebodzicach pomiędzy Żłobkiem Miejskim nr 2
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Alicję
Mokrzyńską, zwanym dalej „Żłobkiem” a „Rodzicem”/prawnym opiekunem/ zwanym
dalej „Rodzicem”/prawnym opiekunem:
…………………………………………………………………………………………………..
/imię nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/

zamieszkałym:58-160 Świebodzice,
ul.……………………………………………………………………………………………….
/adres zamieszkania/

Działając na podstawie Uchwały Nr XLVII/285/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 2
w Świebodzicach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie strony ustalają, co następuje:

§1.1.Opłata za świadczenie opieki nad dzieckiem wnoszona jest przez Rodziców za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku .
2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenie opieki stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej w wysokości 1,60 zł oraz
2) liczby godzin korzystania dziecka z świadczonej opieki przez Żłobek w danym
miesiącu.
3. Opłata ustalona w § 1, ust. 2 niniejszej Umowy pobierana jest za dni pobytu dziecka
w Żłobku.
§2.1 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w Żłobku
dzieci korzystają z posiłków: I śniadania, II śniadania, obiadu.

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
3. Rodzice, których dzieci korzystają z posiłków w Żłobku zobowiązują się pokryć w całości
koszty wyżywienia /cena zużytych produktów/.

4. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor Żłobka.
5. W razie nieobecności dziecka w Żłobku od wysokości kosztów wyżywienia odlicza
się - za każdy dzień tej nieobecności - wysokość stawki żywieniowej obowiązującej
w dniu nieobecności.
§3.1 W przypadku , gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, na wniosek
rodziców, prawnych opiekunów może być dokonana obniżka opłaty o której mowa w §1ust.2:
1) na drugie dziecko w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku przysługuje 25 % zniżki;
2) na trzecie i każde następne dziecko w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku
przysługuje 40 % zniżki.
§4.1.Koszty o których mówi §1ust.2, §2.ust. 1 i 2 /z dołu - za dany miesiąc/ wnoszone są
przelewem na konto Żłobka:
Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka: na rachunek bankowy:
79 2030 0045 1110 0000 0286 9980
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bądź u kierownika gospodarczego, w wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka, w terminie do
15 każdego miesiąca.
2. W razie nie uiszczania opłat w ustalonym terminie, o których mowa w §1 ust.2, §2
ust. 1 i 2, rodzice zobowiązują się do zapłacenia odsetek w wysokości zgodnej
z odrębnymi przepisami.
3. Żłobek może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia
w przypadku nie uiszczenia opłaty przez okres 1 miesiąca.
4. Na tablicy informacyjnej Żłobka przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego podana
jest informacja dotycząca kwoty pobieranej odpłatności za usługi świadczone przez
placówkę i wyżywienie.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie następuje w formie pisemnej z mocą
obowiązującą od 1 dnia następnego miesiąca.
§ 5.1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy sąd.
§ 6.1. Umowę zawiera się na czas określony /rok szkolny/ od ………… do ……………
2. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.
…………………………………………….
Podpis rodziców / prawnych opiekunów

………………………………….
Podpis Dyrektora
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