
Umowa o powierzenie dziecka   
Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi 

„Leśna Chatka Puchatka” 
 

zawarta od dnia 1 września  2018 w Zakrzewie pomiędzy: 
Żłobkiem „Leśna Chatka Puchatka” z siedzibą w Zakrzewie, ul. Zacisze 22, 
reprezentowanym przez Danutę Strzesak, NIP 554 162 17 91, 
zwanym w dalszej części umowy Żłobkiem, 
 
a Panią/Panem…………………………………………………………. zamieszkałą/ym 
………..…………………….…………….…………………, Nr tel………………...….…..…………….., 
legitymującym się dowodem osobistym Nr…………………...……..…….…………, 
PESEL…………………….., mail: ………………………………………………………..zwanym dalej 
Rodzicem/Opiekunem prawnym. 

§ 1 
Mocą niniejszej Umowy Rodzic/Opiekun prawny powierza pod odpłatną opiekę Żłobkowi 
mieszczącemu się przy ulicy Zacisze 22 w Zakrzewie dziecko, a Żłobek sprawuje opiekę i wspiera 
Rodziców/Opiekunów prawnych w procesie wychowawczym dziecka. 

§ 2 
Integralną częścią tej umowy są: 
a)Karta informacyjna dziecka 
b)Regulamin 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy lub do dnia ………………………………. . 
 § 4  
Żłobek zobowiązuje się do: 
1. Czuwania nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także nad 
rozwojem powierzonego mu dziecka. 
2. Współpracy z Rodzicem/Opiekunem prawnym w zakresie spraw dotyczących dziecka. 

§ 5 
Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Żłobka Leśna Chatka 
Puchatka, oraz że zobowiązuję się przestrzegać zasad w nim ustanowionych. 

§ 6 
Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do: 
1. Wnoszenia w terminie „z góry” do 5 dnia każdego miesiąca comiesięcznych opłat stałych za 
pobyt dziecka w Żłobku  w wys.700 zł oraz 18 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w danym 
miesiącu, płatne „z góry”. 

§ 7 
1. Umowa może zostać wypowiedziana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z wniesienia jakichkolwiek 
opłat (w całości lub w ich części), co do których się zobowiązał. 

§ 8 
1. Żłobkowi  przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku niezapłacenia opłaty miesięcznej przez Rodzica/Opiekuna 
Prawnego lub w przypadku powtarzającego się przez 3 miesiące opóźniania opłat. 
2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji 
należy wezwać drugą Stronę i wyznaczyć jej dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie 
stwierdzonych uchybień. Jeśli uchybienia nie zostaną usunięte w tym czasie, jest to 
równoznaczne z rozwiązaniem umowy. 

§ 9 
1. Zmiany w Umowie oraz złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności 
2. W przypadku zmiany adresu Rodzica/Opiekuna prawnego i nie powiadomienia o tym Żłobka 



 w terminie 7 dni, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres uznana będzie 
za skutecznie doręczoną. 

§ 10 
1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się przyprowadzać do Żłobka zdrowe dziecko. 
2. W przypadku podejrzenia przez pracowników placówki , że dziecko jest 
chore, jest ono izolowane od grupy, a Rodzic/Opiekun prawny jest o tym natychmiast 
informowany i wezwany do jak najszybszego odbioru dziecka z placówki. Żłobek ma prawo żądać 
od Rodzica/Opiekuna prawnego zaświadczenia od lekarza o 
stanie zdrowia dziecka. 
3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na udzielanie dziecku przez pracowników Żłobka  nagłej 
pierwszej pomocy, która może okazać się konieczną ze względu 
na stan zdrowia dziecka. Zgoda ta obejmuje również transport karetką pogotowia 
ratunkowego do szpitala. 
4. Właścicielka Żłobka Leśna Chatka Puchatka zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia 
Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka o nagłych zdarzeniach lub zagrożeniach wymagających 
nagłej pomocy. 

§ 11 
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do aktualizowania swoich numerów 
telefonów osobistych i zawodowych, pod którymi można pilnie skontaktować się w sprawach 
dotyczących dziecka. 

§ 12 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni upoważniają do odbioru dziecka osoby wymienione w Karcie 
informacyjnej. Powinny one mieć co najmniej 18 lat i móc udokumentować swoją 
tożsamość, o ile zostaną poproszone, kiedy zgłoszą się po dziecko. 
2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do aktualizowania danych osób, o których 
mowa w pkt.1. 

§ 13 
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
…………………………………… …………………………………… 
Rodzic/Opiekun prawny      właściciel Żłobka Leśna Chatka Puchatka 
 
Zapoznałam/łem się z Regulaminem Żłobka Leśna Chatka Puchatka 
 
……………………………………………… 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. 
poz. 926, z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla 
potrzeb wewnętrznych Żłobka   
	


