
 

 
Projekt „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem  
przez Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk” 

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

Niepublicznym żłobkiem "Piekarczyk" Grażyna Derebecka, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 
Elbląg, NIP 5782069208, REGON 171008339, reprezentowanym przez: 

 

1. Właściciela/Dyrektora Zarządzającego Żłobka – Grażynę Derebecką 

a 

1. Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna ……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………… nr dowodu osobistego ………………………………………………. 

 

2. Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna ……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………… nr dowodu osobistego ………………………………………………. 

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

Niniejsza umowa dotyczy świadczenia przez Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk” usług opiekuńczo – 
wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dziecka: 
 
Imiona ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 
Projekt „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 
Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zawarta jest na okres od ……………………………………… do ……………………………………………… 
2. Po upływie powyższego terminu umowa zostaje rozwiązana. W celu kontynuowania 

świadczenia usług należy podpisać kolejną umowę. 
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z 30 dniowym okresem 

wypowiedzenia, biegnącym od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca). 
 

§3 
Wyżywienie 

1. Dzieci objęte opieką przez Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk” mają zapewnione 5 posiłków 
dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa + drugie danie) oraz podwieczorek.  

 
§4 

Koszty 
1. Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy finansowane są w ramach projektu  

pn. „Żłobek Piekarczyk - wspomaga rodziców na rynku pracy” realizowanego przez 
Niepubliczny żłobek "Piekarczyk" Grażyna Derebecka, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Za realizację usług opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych świadczonych na rzecz 
dziecka wymienionego w §1, w okresie obowiązywania niniejszej umowy - rodzic/opiekun nie 
wnosi opłat. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem 
ugodowego dojścia do porozumienia. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Statut Niepublicznego Żłobka „PIEKARCZYK”, z uwagi 
na specyfikę realizowanego projektu – nie ma zastosowania Rozdział VI „Zasady ustalania opłat 
za pobyt i wyżywienie dziecka” oraz zapisy dotyczące opłaty wpisowego i pierwszeństwa w 
przyjęciu do Żłobka zawarte w Rozdziale IV „Warunki przyjmowania dzieci i zasady skreślania 
dzieci z listy wychowanków. 

3. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i 
zaakceptowania zapisów Statutu Niepublicznego Żłobka „PIEKARCZYK”, z wyłączeniem treści 
określonych w §5, pkt 2 umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze stron. 
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……………………………………….............          ………………………………………............. 
      Rodzic/Opiekun         

  
 

……………………………………….............          ………………………………………............. 
      Rodzic/Opiekun     

     

 
 


