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UMOWA NR …............ 
O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM 

 
zawarta w dniu …............................ 

pomiędzy 
 
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Monika Elsner-Żak,  
NIP: 777-303-70-32                 
REGON: 302743109 
jako podmiotem prowadzącym „Zakątek Odkrywców” Żłobek Niepubliczny, 62-004 Czerwonak, ul. Zakątek 1, 
reprezentowanym przez Monikę Elsner-Żak,  
zwanym dalej Zakątkiem, 
 
a 
 
…............................................................, nr dowodu osobistego.................................................  
 
 
zwanym dalej rodzicem,  
 
o sprawowanie opieki nad ….................................................. urodzoną/ym dnia....................  
w ….......…..............., nr PESEL.............................. 
 
w okresie od …............................. do ….............................., w przeciętnym wymiarze do ….... godzin dziennie. 
 
 
1. Rodzic oświadcza, iż jest opiekunem prawnym dziecka i nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej. 
 
2. Rodzic Oświadcza, iż dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do uczęszczania dziecka 
do żłobka. 
 
3. Zakątek Odkrywców zobowiązuje się do: 
- sprawowania opieki nad dzieckiem w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu przez opiekunów dających rękojmię 
należytego wykonywania swoich obowiązków w ustalonym wymiarze godzin,w godzinach otwarcia Zakątka; 
- zapewnienia dziecku wyżywienia (…....................................................................................), za dodatkową opłatą, 
dostarczaną przez firmę kateringową, specjalizującą się w przygotowywaniu posiłków dla dzieci; 
- wspomagania dzieci w wykonywaniu czynności higienicznych i jedzeniu; 
- organizowania dostosowanych do wieku i możliwości dzieci zajęć rozwijających ich umiejętności i wspierających 
wszechstronny rozwój; 
- zapewnienia podstawowych artykułów higienicznych; 
- zapewnienia materiałów potrzebnych do realizacji zajęć; 
 
 
4. Rodzic zobowiązuje się: 
- wnosić opłatę za pobyt dziecka w wysokości …..,-   PLN (słownie:                                          ) za każdy miesiąc, z góry  
 do 5 dnia każdego miesiąca. Niewykorzystanie limitu godzin opieki, na który zawarta jest umowa nie upoważnia do 
zwrotu opłaty. 
- wnieść opłatę za pierwszy, niepełny miesiąc pobytu dziecka (..............................) w wysokości …........,- PLN w ciągu 5 
dni od rozpoczęcia sprawowania opieki przez Zakątek; 
- wnosić opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości ….....,-  PLN za każdy dzień pobytu dziecka (słownie:                                   
…...........................................................) w danym miesiącu, z góry do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku 
przekazania pracownikom Zakątka informacji o nieobecności dziecka do godz. 7.00 danego dnia, Rodzic jest zwolniony 
z opłaty, a stosowna kwota zostaje zapisana na poczet kolejnego miesiąca. 
- wnieść opłatę wpisową w wys. 300,- PLN w momencie zawarcia niniejszej umowy oraz opłatę za ubezpieczenie NNW 
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dziecka za każdy kolejny rozpoczęty rok uczęszczania dziecka do Zakątka, do dnia jego rozpoczęcia.  
-  w przypadku niemożności odebrania dziecka przed upływem ilości godzin przewidzianych umową, poinformować  
o tym opiekunów oraz wnieść opłatę w wysokości 12,- PLN za każdą rozpoczętą godzinę, a w przypadku niemożności 
odbioru dziecka przed upływem 10 godzin lub poza godzinami pracy Zakątka, wnieść opłatę 50,- PLN (słownie: 
pięćdziesiąt złotych 0/00) za każdą rozpoczętą godzinę w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji.  
-  przyprowadzać do Zakątka dziecko zdrowe; 
- informować opiekunów o każdej nieobecności dziecka, a w przypadku choroby o diagnozie lekarskiej; 
- informować o każdej chorobie zakaźnej dziecka; 
- w przypadku powrotu dziecka do Zakątka po chorobie, przedstawić zaświadczenie od lekarza pediatry potwierdzające, 
że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka; 
- wyposażyć dziecko w lekkie ale zapinane lub pełne obuwie na zmianę, ubranko na zmianę, podpisany smoczek (jeżeli 
dziecko korzysta) wraz z łańcuszkiem oraz pojemnikiem do przechowywania , 2 butelki – do mleka oraz napojów lub 
2 kubki niekapki (w zależności od tego, z czego dziecko korzysta) 
- po każdym dniu zabierać w/w smoczek oraz butelki/kubki do umycia/sterylizacji w domu; 
- okresowo prać pościel, z której dziecko korzysta; 
- wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka oraz zapoznać się z Regulaminem Zakątka Odkrywców, które stanowią załącznik 
do niniejszej umowy. 
 
5. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do Zakątka nocnik oraz pościel dziecka, finansowane z opłaty wpisowej, 
wydawane są rodzicom. 
 
5. Wszelkie opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy: 69 1320 1537 3933 7698 2000 0001. 
 
6. Zakątek Odkrywców pozostawia sobie prawo do zmiany wysokości opłat i treści załączników,  
o których zobowiązuje się poinformować Rodzica w formie pisemnej w terminie 30 dni o wejścia zmian w życie. 
 
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
8. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który 
rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w  którym złożono wypowiedzenie. 
Wypowiedzenie ma formę pisemną. 
 
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 
 
10. Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
….................................................      ….................................................. 
        (data i podpis rodzica)       Monika Elsner-Żak 

 


