UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
„DRÓŻKA MALUSZKA” W SIECHNICACH Z DOFINANSOWANIEM
Z URZĘDU GMINY SIECHNICE.

Zawarta w Siechnicach w dniu ............................................ pomiędzy:
Imię i Nazwisko Rodziców lub Opiekunów: ...............................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
a Niepublicznym Żłobkiem „Dróżka Maluszka” z siedzibą w Siechnicach przy
ul. Włościańskiej 25/4, reprezentowanym przez Katarzynę Bączyk – właściciela Żłobka.

§1
Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do placówki w Siechnicach przy ul………………………..
Imię i nazwisko Dziecka: .............................................................. ur. .........................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
§2
Umowa zawarta jest na okres od ………………… do ………………….
Dziecko w Żłobku będzie przebywało do 10 godzin dziennie. Obecność dziecka ponad 10
godzin dziennie jest dodatkowo płatna za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50 zł.
§3
Niepubliczny Żłobek „Dróżka Maluszka” pracuje przez cały rok w godzinach od 7.00 do
17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku odbioru dziecka po godzinie
17:00 pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§4
Dzieci powinny być przyprowadzane najpóźniej do godziny 9.00 a odbierane nie wcześniej
niż o godz. 15:00.
§5

1. Opłata za Żłobek Niepubliczny wynosi 830 złotych za pobyt dziecka i nie podlega
zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
2. Dotacja pochodząca z Gminy w Siechnicach opieka nad dzieckiem w formie żłobka –
220 zł
3. Dotacja z gminy Siechnice obejmuje 12 miesięcy od 01.09-31.08.2018r
4. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby rodzic zobowiązany jest
dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub swoje oświadczenie w innych uzasadnionych
przypadkach nieobecności dziecka w Żłobku.
5. Opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku uiszczana jest z góry, do 10.
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
nr rachunku 23 1930 1073 2210 0267 7868 0001 odbiorca Katarzyna Bączyk lub
osobiście w biurze placówki.
6. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej (rytmika,
zajęcia plastyczne) wg harmonogramu. W przypadku zajęć dodatkowych
prowadzonych przez firmy zewnętrzne będzie popierana opłata zgodnie z cennikiem
organizatora zajęć. Rodzice o ofercie zajęć dodatkowych będą informowani na tablicy
ogłoszeń placówki.
§6
Niepubliczny Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci w formie cateringu. Stawka
żywieniowa dzienna to 12,00 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek). Opłata za
wyżywienie dziecka w Niepublicznym Żłobku pobierana jest do 5. każdego miesiąca, za ilość
dni obecności dziecka w danym miesiącu.
§7
Liczba dzieci w grupie jest różna, w zależności od wieku dziecka. Grupa może funkcjonować
przy niepełnej liczbie dzieci. Minimalna wymagana liczba dzieci wynosi 6 osób.
§8
Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość
odbioru dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów
dziecka.
§9

W razie nagłej choroby dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast
o zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną Rodzice lub Opiekunowie.
§10
1. Dziecko może być skreślone z listy uczestników Żłobka, gdy Rodzice lub
Opiekunowie nie uiścili opłat za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku do 10. dnia
nieopłaconego miesiąca.
§11
Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
z zastrzeżeniem od 1. następnego miesiąca. Prawo wypowiedzenia umowy nie przysługuje
jeżeli do końca trwania umowy pozostał okres krótszy niż 4 miesiące.

§12
W przypadku braku zameldowania dziecka na terenie Siechnic - zmiany zameldowania na
inny niż Siechnice - od dnia kiedy to następuje, rodzic ponosi koszt pobytu dziecka
w placówce w kwocie całkowitej pełnopłatnej. Dotyczy to również miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
§16
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Regulaminem Niepublicznego Żłobka
„Dróżka Maluszka”.

......................................................
Podpis Rodziców lub Opiekunów

..................................................
Podpis Właściciela

