UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ŻŁOBKU
PRZEZ ŻŁOBEK AKADEMICKI WSG "UNIWERSYTET DZIECIĘCY"

Zawarta w Bydgoszczy, w dniu …..........................., pomiędzy Organem Prowadzącym Żłobek
Akademicki WSG „UNIWERSYTET DZIECIĘCY” reprezentowanym przez Dyrektora Centrum
Projektów Edukacyjnych doc. Przemysława Ziółkowskiego i Żłobkiem Akademickim WSG
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY” reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka, mgr Ewę Kaniewską –
Mackiewicz, zwanymi w dalszej części „Żłobkiem”
a Rodzicami/prawnymi Opiekunami
Imiona i nazwiska...................................................................................................................................
Adres zameldowania..............................................................................................................................
Adres zamieszkania................................................................................................................................
zwanymi dalej „Rodzicami”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych przez
Żłobek Akademicki WSG „UNIWERSYTET DZIECIĘCY” dla dziecka:
Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................
Nr PESEL ..............................................................................................................................................
Adres zameldowania .............................................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................................

CZAS TRWANIA UMOWY
§2
Umowa zawarta jest na okres od …...........................................do …................................................. .
OBOWIĄZKI ŻŁOBKA
§3
Żłobek Akademicki WSG „UNIWERSYTET DZIECIĘCY” zobowiązuje się do:


sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie określonym w §2 niniejszej umowy, w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków domowych;



zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;



natychmiastowego powiadamiania Rodziców w razie nagłej choroby dziecka i innych zdarzeń
losowych;



zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci
(zgodnie z zapisem Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku);



prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci;



zapewnienia wykwalifikowanej kadry w Żłobku;



zapewnienie warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć
i zabaw;



zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci. W przypadku potwierdzonych przez
lekarza alergii pokarmowych i wynikających z nich diet specjalistycznych, żłobek zastrzega sobie
prawo do ustalenia indywidualnej stawki żywieniowej dla dziecka.
OBOWIĄZKI RODZICÓW
§4

Rodzice zobowiązują się do:


rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka oraz Ankiety
informacyjnej i żywieniowej;



współpracy z kadrą Żłobka w procesie opieki, wychowania i edukacji dziecka;



zgłaszania nieobecności dziecka: telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka –
najpóźniej do godz. 15.00 lub telefonicznie (sms-em) w dniu nieobecności, najpóźniej do godz.
7.30;



osobistego odbioru dziecka ze Żłobka lub przez pełnoletnie osoby upoważnione, wskazane przez
Rodziców w pisemnym upoważnieniu do odbioru dziecka;



nieprzyprowadzania do Żłobka dziecka chorego;



niezwłocznego zgłaszania informacji o chorobach lub innych formach niedyspozycji dziecka;



powiadamiania Żłobka na piśmie, co do medycznych wskazań i przeciwwskazań dotyczących
sposobu żywienia dziecka i/lub jego podatności na dowolne choroby, przypadłości;



niezwłocznego odbierania dziecka, u którego w ocenie personelu Żłobka wystąpiły objawy
chorobowe;



niezwłocznego informowania o zmianie miejsca zameldowania i zamieszkania oraz innych
ważnych informacji dotyczących sytuacji rodzinno - bytowej dziecka;



terminowego uiszczenia opłat za Żłobek;



przestrzeganie Statutu oraz Regulaminu Żłobka Akademickiego WSG „UNIWERSYTET
DZIECIĘCY”.

ORGANIZACJA
§5
1. Żłobek świadczy usługi, o których mowa w §3 niniejszej umowy przez cały rok w godzinach od
6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego
zgodnie z wcześniej opublikowanym kalendarzem.
2. W celu usprawnienia organizacji pracy placówki w okresie wakacyjnym oraz świątecznym
Dyrekcja ma prawo zwrócić się do Rodzica z zapytaniem o przedstawienie planowanych okresów
absencji dziecka.
3. W przypadku nieterminowego odbierania dziecka ze Żłobka pobierana jest dodatkowa oplata w
wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
PŁATNOŚCI ZA ŻŁOBEK
§6
1. Usługi świadczone przez Żłobek są płatne.
2. Rodzic deklaruje wysokość miesięcznej opłaty za świadczone przez Żłobek usługi w wysokości
1000 zł miesięcznie.
3. Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu roku, niezależnie od przerw świątecznych czy dni
ustawowo wolnych od pracy.
4. W ramach czesnego Żłobek zapewnia:


konsultacje pedagogiczne;



konsultacje psychologiczne;



warsztaty dla rodziców i dzieci – raz w miesiącu.

5. Żłobek przedstawi Rodzicom we wrześniu ofertę zajęć dodatkowych, płatnych.
6. Oferta zajęć dodatkowych może ulec modyfikacji.

7. Cennik opłat za usługi dodatkowe, np. dodatkowe imprezy w Żłobku, będzie Rodzicom
przedstawiany na bieżąco.
8. Usługi w postaci zajęć dodatkowych oraz innych dodatkowych form oferty edukacyjno rozwojowej oraz opłaty z nimi związane stają się, na podstawie aneksów, integralnym elementem
niniejszej umowy.
9. Za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka, odliczana jest stawka żywieniowa (nieobecność
musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności).
10. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
11. Termin płatności upływa 10-tego każdego miesiąca.
12. Wpłat powyższych tytułów należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
BANK ZACHODNI WBK S.A. ODDZIAŁ 1 W BYDGOSZCZY
Nr rachunku: 69 1090 1072 0000 0001 3011 0992
Tytuł przelewu:


nazwa miesiąca za jaki regulowana jest płatność, imię i nazwisko dziecka;



rodzaj zajęć dodatkowych, nazwa miesiąca za jaki regulowana jest płatność, imię i nazwisko
dziecka.

13. W razie opóźnienia w uregulowaniu zależności Rodzic zobowiązany jest do zapłaty odsetek
ustawowych na rzecz Żłobka.
14. Żłobek oświadcza, że w przypadku uporczywego uchylania się od terminowego regulowania
opłat, będzie stosowało procedury windykacyjne.
15. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia przez Rodziców,
nie zwalnia ich z obowiązku dokonywania opłat do końca okresu przewidzianego w §2 niniejszej
umowy.

PUBLIKACJA WIZERUNKU
§7
Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć i nagrań z udziałem dziecka na stronie internetowej
Żłobka, na profilu Żłobka, w portalach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w
celach promocyjnych.
ROZWIĄZANIE UMOWY
§8
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca

po jego złożeniu.
2. Rezygnacja z usług Żłobka przed datą określoną w §2 niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.
3. Czesne nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji przez Rodziców z usług świadczonych
przez Żłobek, za okres trwania umowy.
4. Z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Rodziców Żłobek nie gwarantuje utrzymania miejsca i
ma prawo zawrzeć na to miejsce nową umowę z kolejnymi klientami.
5. Żłobek może rozwiązać umowę w formie pisemnej w trybie natychmiastowym w przypadku:


zagrożenia zdrowia innych dzieci spowodowanego znaczną agresją dziecka;



rażącego naruszenia przez Rodziców postanowień niniejszej umowy, mimo wcześniejszego
wezwania do zaniechania naruszeń;



zalegania z opłatą należną za usługi świadczone przez Żłobek przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

1. Załączniki do umowy stanowią:


Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka;



Ankieta żywieniowa;



Ankieta informacyjna.

2. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem i Regulaminem Żłobka Akademickiego WSG
„UNIWERSYTET DZIECIĘCYT” i zobowiązują się do ich przestrzegania.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego
rozpatrzenia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Żłobka.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.........................................................................................................................
Rodzice

..............................................
Organ Prowadzący Żłobek

…….......................................
Dyrektor Żłobka

Aneks do umowy
o usługi w Żłobku Akademickim WSG
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

W Żłobku obowiązują zniżki oraz pakiety opłat rezerwacyjnych, zgodnie z zapisem w
niniejszym aneksie, będącym integralną częścią umowy.

Zniżki obowiązujące w żłobku
Wysokość zniżki

20%*

10%

Zniżka dotyczy


dzieci pracowników etatowych WSG





dzieci studentów WSG
dzieci pracowników współpracujących z WSG
dzieci słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez WSG
rodzeństwo żłobkowicza
rodzeństwo dzieci z przedszkola
posiadacze Bydgoskiej Karty Rodzinnej
wnuki pracowników WSG
posiadacze Karty Dużej Rodziny
mieszkańcy osiedla Okole w Bydgoszczy








Osoby, których dzieci kontynuować będą edukację w Przedszkolu Akademickim WSG otrzymują zniżkę w wysokości 30% na I rok nauki w przedszkolu, 20% na II rok nauki w przedszkolu i
10% na III rok nauki w przedszkolu.
W sytuacji uzyskania dotacji z MPiPS w ramach programu „MALUCH”, czesne w żłobku
będzie obniżone o kwotę dotacji.
Ewentualna dotacja jest także formą ulgi w opłatach dla rodziców. Przysługujące zniżki w
czesnym nie łączą się, obowiązuje zawsze jedna, najwyższa zniżka (w tym uwzględniana jest ewentualna dotacja z MPiPS).

Pakiety opłat rezerwacyjnych w Żłobku

Rodzaj pakietu

Pakiet I – 200 zł

Pakiet II- 400 zł

Pakiet III – 600 zł

Oferta w ramach pakietów opłat rezerwacyjnych




rezerwacja miejsca w Żłobku na okres jednego miesiąca
jedna bezpłatna porada w ramach Akademii Rodziny
jedne bezpłatne zajęcia w Klubie Malucha (możliwość wykupienia posiłków)





rezerwacja miejsca w Żłobku do pół roku



jedne bezpłatne zajęcia w Klubie Malucha (możliwość wykupienia posiłków)



rezerwacja miejsca w żłobku na okres do jednego roku




trzy bezpłatne porady w ramach Akademii Rodziny



udział w dwóch bezpłatnych zajęciach w Klubie Malucha (posiłki płatne
oddzielnie)

dwie bezpłatne porady w ramach Akademii Rodziny
jedne bezpłatne zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci (zajęcia
prowadzone metodą E. E. Gordona)

udział w dwóch bezpłatnych zajęciach umuzykalniających dla małych dzieci
(zajęcia prowadzone metodą E. E. Gordona)

.........................................................................................................................
Rodzice

..............................................
Organ Prowadzący Żłobek

…….......................................
Dyrektor Żłobka

