
Umowa o naukę, wychowanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem 
nr………………………………………………………………………. 

w żłobku „Kubusiowy Ogród” w Miechowie 

zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy: 

Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka ……………………………………………………. 
     (imię i nazwisko dziecka ) 

Panią/Panem …………………………………….. zam.  ……………………………………… 

zwaną dalej Zleceniodawcą a 
                                                                           
Firmą  ASMIR sp. z o.o.  ul. KS.JÓZEFA  MEIERA  20G/1B 31-236 Kraków,                                      
organem prowadzącym opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3. 

                                                                                     § 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku Zleceniodawcy 
warunków rozwoju i wychowania według przyjętych standardów działalności żłobków, a w 
szczególności odpowiednich warunków rozwoju psychofizycznego i społecznego, zaspakajania 
indywidualnych potrzeb dzieci w zależności od ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju. 

§ 2 

W ramach czynności określonych w § 1 mieszczą się zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i inne 
oraz pomoc w czynnościach samoobsługowych dziecka. 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta od 02.11.2020  r. do 31.12.2020.r. 
Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, liczonym od 1-go dnia kolejnego miesiąca. Wypowiedzenie niniejszej umowy 
wymaga formy pisemnej. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w 
czasie jej trwania po uprzednim pisemnym zawiadomieniu zleceniodawcy. Jeżeli zleceniodawca nie 
wyrazi zgody na zmianę warunków umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym. 

§ 4 

Czynności określone w § 1, 2 będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 6.30 do 18.00 nie więcej jednak niż 10 godzin dziennie, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo 
wolnych  
od pracy. 
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W okresie wakacyjnym oraz między świątecznym pełnione są dyżury. Dyżur będzie pełniony przy  
zapisaniu  ilości dzieci powyżej pięciu . W trakcie dyżuru grupy są łączone, ilość kadry 
dostosowywana jest do ilości dzieci. Dyżur będzie pełniony w godz.7.00-15.00 w dniu 12.06.2020. 
W dniach 24.12.2020 i 31.12.2020 żłobek będzie zamknięty. 

§ 5 

Usługi świadczone przez firmę są odpłatne. 

Zleceniodawca zobowiązuje się wnieść opłatę jednorazową 190 zł tytułem wpisowego w terminie 
3 dni od podpisania umowy. Opłata ta jest jednorazowa i bezzwrotna, potwierdza zawarcie umowy. 

§6 

Za czynności wymienione w §1 Zleceniodawca zapłaci kwotę 1630 zł. Kwota ta zostaje 
comiesięcznie pomniejszona o bonifikatę, w której zostały uwzględnione wszystkie dotacje, które 
firma otrzyma w roku 2020.                        

Po odliczeniu bonifikaty (na którą składają się dotacje w tym: dotacja z UMK , które firma otrzyma 
w 2020 + ewentualna indywidualna bonifikata) kwota do zapłaty wynosi 490 zł miesięcznie, 
płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 

   §7 

Za odbiór dziecka po godzinie 18.00 firma naliczy opłatę 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
obecności dziecka na placówce. 

W przypadku zapisania kolejnego dziecka do żłobka, Rodzicom przysługuje zniżka w opłacie 
wpisowej       w wysokości 150 zł. 

§8 

Aby zrealizować właściwe warunki określone w § 1 Zleceniobiorca bierze na siebie obowiązek 
zabezpieczenia dzieciom wyżywienia zgodnie ze standardami żywienia dzieci w żłobkach. Stawka 
żywieniowa wynosi 9 zł za dzień i będzie naliczana po każdym miesiącu. 
W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonym telefonicznie lub osobiście najpóźniej do godziny 
7.00 w dniu nieobecności stawka żywieniowa nie będzie naliczana. 

Istnieje możliwość podania dziecku posiłków przygotowanych przez Rodziców. 
Posiłki przygotowane przez Rodziców mają być pozostawiane w podpisanych pojemnikach z 
opisem     podania. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za posiłki zostawiane przez 
Rodziców. 

§9 

Strona  z 2 4



Zleceniobiorca zobowiązuje się ubezpieczyć dziecko ubezpieczeniem zbiorowym NNW pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 
Koszty ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca. 

§10 

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia nie zwalnia od 
obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego w §3. 

§ 11 

Wpłaty z tytułu opłat czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane są wyłącznie  
na konto bankowe 12 1140 2004 0000 3102 7915 8047 - Mbank wraz z opisem za jaki miesiąc jest 
uiszczana opłata oraz imię i nazwisko dziecka. 

§ 12 

W przypadku nieterminowych wpłat firma ASMIR sp. z o.o. będzie naliczać odsetki karne za 
zwłokę 
 w wysokości 24% za każdy dzień zwłoki w stosunku rocznym. 

§ 13 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie 
naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków umowy. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
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ZGODY 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na publikowanie zdjęć mojego dziecka oraz jego prac, na stronie 
żłobka „Kubusiowy Ogród”. 

Podpis Zleceniodawcy 

Wyrażam /nie wyrażam zgody  na zabieranie mojego dziecka na wycieczki, spacery organizowane 
przez żłobek „Kubusiowy Ogród”.                                                                                                       
           

                                                                                                                                                           

Podpis Zleceniodawcy 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na  publikację zdjęć mojego dziecka oraz jego prac w ramach 
ogólnopolskich projektów, w których będzie brał udział żłobek „Kubusiowy Ogród”. 

Podpis Zleceniodawcy 
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