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UMOWA  o powierzenie dziecka Pierwszemu Niepublicznemu Żłobkowi  

„Leśna Chatka Puchatka” na okres adaptacyjny 
 
 

zawarta dnia ………….….2019 r. 
 pomiędzy 

 
Danutą Strzesak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pierwszy Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Leśna 
Chatka Puchatka” Danuta Strzesak, ul. Zacisze 22, 62-070 Zakrzewo, nr NIP: 5541621791, nr REGON: 30114880 

 
zwaną w dalszej części umowy Usługodawcą  

 
a: 

 
Panią …………………………. , nr PESEL: ………………………… i Panem …………………………….nr 
PESEL: ………………………………, zamieszkałymi: 
ul. …………………., ……..-……. ………………………………,będącymi rodzicami 
dziecka: ……………………………………. ur. ……………………………….. w ………………………………., 
PESEL: …………………………………….. zamieszkałego w ………………………………………….., 
ul. …………………………………….., …..-…… ………………………., zameldowanego 
w ……………………………………, ul. …………………………… …..-….. ………………………. 

 
zwanymi w dalszej części umowy Rodzicami 
 
łącznie zwani Stronami 

 
o następującej treści:  
 

 
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług opiekuńczo- wychowawczych nad 

dzieckiem ……………………………………., ur. ……………………………. 
w ………………………………….., nr PESEL: ……………………………………, zamieszkałym 
w ……………………………….., ul. ………………………………………, ….-….. ……………………., ---
zameldowanym jak wyżej, przez wykwalifikowaną kadrę, w ramach okresu adaptacyjnego mającego na celu: 

a) przystosowanie dziecka do nowych warunków i trybu życia, 
b) poznanie przez dziecko placówki Żłobka, opiekunów i rówieśników, 
c) poznanie przez Rodziców placówki Żłobka i obowiązujących zasad oraz personelu Żłobka, 
d) podjęcie przez Rodziców decyzji o zawarciu umowy o powierzeniu dziecka Pierwszemu Niepublicznemu 

Żłobkowi „Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie. 
2. W ramach miesięcznego okresu adaptacyjnego do wykorzystania, przysługuje pakiet 50 godzin, przy czym liczba 

godzin dziennego pobytu dziecka będzie ustalana indywidualnie pomiędzy opiekunem dziecka w placówce Żłobka, 
a Rodzicami, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i postępów dziecka w ramach procesu adaptacyjnego. 

3. Niewykorzystane godziny w ramach pakietu adaptacyjnego nie podlegają rozliczeniu. 
4. W przypadku przekroczenia limitu 50 godzin w ramach miesięcznego okresu adaptacyjnego, naliczane będzie 

odrębne wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem na zasadach określonych 
w § 3 niniejszej umowy. 

5. Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się: 
a) realizować cele i zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 04.02.2011 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 409), 
b) zapewnić dziecku bezpieczeństwo w czasie pobytu w żłobku, 
c) sprawować opiekę nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych, 
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d) wspierać Rodziców w procesie wychowawczym dziecka, 
e) współpracować z Rodzicami w zakresie spraw dotyczących dziecka. 

6. W  czasie przebywania dziecka w Żłobku Usługodawca zapewni dziecku możliwość uczestniczenia w następujących 
aktywnościach tematycznych: 

a) rytmiczno-muzycznych, 
b) językowych- poszerzania słownictwa, 
c) manualnych, 
d) plastycznych, 
e) sportowo- ruchowych, 
f) uczących dzieci samodzielności i higieny (nauka samodzielnego jedzenia, picia, mycia rączek, korzystania 

z nocniczka, rozbierania, ubierania, sprzątania zabawek), 
g) języka angielskiego w ramach dwujęzyczności dzieci. 

7. Usługodawca zapewni nadto dziecku możliwość uczestniczenia: 
a) w koncertach Pro Sinfonika, 
b) teatrzykach, 
c) w imprezach okolicznościowych, uroczystościach odbywających się na terenie placówki, jak i poza nią. 

8. Na mocy niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się do zapewnienia dziecku pieluszek i chusteczek nawilżających 
przez cały okres pobytu dziecka w placówce Żłobka w ramach procesu adaptacyjnego. 

9. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka. 
10. Szczegółowe zasady organizacji Żłobka określa Regulamin Pierwszego Niepublicznego Żłobka Leśna Chatka 

Puchatka, oraz Statut Pierwszego Niepublicznego Żłobka Leśna Chatka Puchatka, których treść znajduje się w 
formie elektronicznej na stronie internetowej Żłobka www.lesnachatka.com nadto, którego treść została Rodzicom 
przedłożona celem zapoznania się w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
 
 

§2 
Obowiązki Rodziców 

 
1. Rodzice zobowiązują się do: 

a) przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego, 
b) przyprowadzania dziecka do Żłobka i odbierania dziecka ze Żłobka w godzinach ustalonych z opiekunem 

dziecka w placówce Żłobka, przy czym przyprowadzanie dziecka nie wcześniej niż o 6:30, a odbiór dziecka 
nie później niż o 17:00, 

c) terminowego regulowania opłat należnych Usługodawcy w związku z okresem adaptacyjnym,  
d) informowania Usługodawcy na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy do 

godziny ……………..o ilości godzin pobytu dziecka w dniu następnym, 
e) zaopatrzenia dziecka w wyprawkę: 

- pantofle domowe pozostawione w szafce przypisanej dziecku, 
- kubeczek lub butelkę, jeśli używa to smoczek, 
- szczotkę do zębów, 
- pastę do zębów opisaną imieniem i nazwiskiem dziecka, 
- ręcznik do rąk opisany imieniem i nazwiskiem dziecka, 
- pościel, 
- bieliznę osobistą i odzież na zmianę pozostawione w szafce przypisanej dziecku, 
- krem (z filtrem UV lub ochronny tłusty- w zależności od pory roku), 
- pieluszkę lub inną ulubiona przytulankę dziecka, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do usypiania 

z nią. 
f) wykonywania innych obowiązków wynikających z treści Regulaminu Pierwszego Niepublicznego Żłobka 

Leśna Chatka Puchatka oraz Statutu Pierwszego Niepublicznego Żłobka Leśna Chatka Puchatka. 
 

§ 3 
Opłaty 

 
 

1. Na mocy niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazać 
na rachunek bankowy Usługodawcy 78 1090 1346 0000 0001 1042 9905 opłatę za pakiet adaptacyjny- 50 h w 
łącznej kwocie  650  zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych brutto). Kwota zawiera wyżywienie oraz 
środki pielęgnacyjno-higieniczne (pieluszki jednorazowe oraz chusteczki). 

2. W przypadku pobytu dziecka w placówce Żłobka w miesięcznym okresie adaptacyjnym w ilości godzin 



	
	
	

str.	3	
	

przekraczających pakiet 50 h, koszt każdej rozpoczętej godziny pobytu dziecka w placówce Żłobka ustala się na 
kwotę 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto), a suma godzin ponad pakiet adaptacyjny wraz z należną kwotą 
zostanie przesłana przez Usługodawcę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Rodziców w § 6 
ust. 2 lit. b) niniejszej umowy w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia postanowień umowy adaptacyjnej w związku 
z upływem okresu, na który zawarta, bądź w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy we wcześniejszym okresie, 
ze wskazaniem 3- dniowego terminu płatności należnej kwoty. 

3. W przypadku braku terminowego regulowania kwot należnych Usługodawcy zarówno z tytułu opłaty za pakiet 
adaptacyjny i opłaty za wyżywienie wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jak i z tytułu godzin dodatkowej 
opieki nad dzieckiem, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, naliczane zostaną odsetki ustawowe za 
opóźnienie w płatności za każdy dzień opóźnienia. 

4. Usługodawca na pisemną prośbę Rodziców wystawi fakturę Vat na dane wskazane przez Rodziców w pisemnym 
wniosku. 

	
 

 
§4 

Czas trwania umowy 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego miesiąca kalendarzowego, tj. od dnia ……… do 
dnia …………………………. 

2. Pierwszym dniem adaptacyjnym dziecka w placówce Żłobka będzie ……………………………………….. 
 

§5 
Rozwiązanie umowy 

 
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przez Rodziców ze skutkiem natychmiastowym. 
2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 1 niniejszej umowy Rodzice obciążeni zostaną opłatą 

za pakiet adaptacyjny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, oraz opłatą za wyżywienie zgodnie z 
zasadami wskazanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku pobytu dziecka w placówce Żłobka do 
czasu rozwiązania umowy przez Rodziców w trybie natychmiastowym, ponad pakiet 50 h, Rodzice obciążeni 
zostaną dodatkową opłatą za pobyt dziecka w placówce Żłobka na zasadach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy.   

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia dla swej skuteczności wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia drugiej Stronie.  

 
 
 

§ 6 
Oświadczenia pomiędzy Stronami 

 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż adresami właściwymi do składania oświadczeń w wymaganej formie pisemnej 
będą adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. 

2. Strony nadto na mocy niniejszej umowy wyrażają zgodę na komunikację w formie elektronicznej, z 
zastrzeżeniem zapisów wymagających zachowania formy pisemnej, przy czym: 

a) adresem e-mail właściwym dla Usługodawcy jest adres: sekretariat@lesnachatka.com 
b) adresem właściwym dla Rodziców jest adres: …………………......................... 

3. Oświadczenie woli skierowane w formie elektronicznej jest skutecznie doręczone, jeżeli adresat potwierdził w 
formie elektronicznej jego odbiór. 

 
 
 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa,  w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy sądem właściwym do 
rozpoznania sprawy będzie Sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa. 

4. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia …………………………. 
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

a) Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące upublicznienia wizerunku dziecka, 
b) Załącznik nr 2 Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

	
……………………………………………………………..	 	 	 	 	 …………………………………………………………	
	
…………………………………………………………….	 	 	 	 	
																			    Rodzice        Usługodawca 
 
 
 

 
 

Potwierdzamy zapoznanie się z treścią REGULAMINU PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA LEŚNA 
CHATKA PUCHATKA I STATUTU PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA LEŚNA CHATKA PUCHATKA. 
 

  
 

……………………………………………………………..	 	 	 	 	 	
	
…………………………………………………………….	 	 	 	 	
																			    Rodzice         
	


