
                                                                                                                                                                               

                                                                                                            Załącznik nr 4a do Regulaminu Organizacyjnego     
                                                                                                                  wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2021
                                                                                                               Dyrektora  Żłobka Miejskiego w Pabianicach 
                                                                                                                                  z dnia 01.07.2021r.                        

                      

                               Umowa o świadczenie usług na czas określony

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

Żłobkiem Miejskim w Pabianicach z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 146, 

95-200 Pabianice,    reprezentowanym przez Violetta Winiarska – Dyrektor Żłobka Miejskiego

zwanym dalej „Żłobkiem”, 

                                                                     a 

Rodzicem …………………………………………..…………....

zam. w………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….., 

legitymującym się ………………………………………      zwanym dalej „Usługobiorcą”. 

§1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w godzinach  od……........................

  do …….……...................   na okres od…………………… do końca roku szkolnego, 

w którym dziecko kończy 3 lata z wyłączeniem 1 miesiąca wakacyjnego (lipiec lub

 sierpień) w każdym roku kalendarzowym (tj. lipiec …............, sierpień …..........., lipiec

 …............, sierpień …...............,)   dla dziecka/dzieci ….....................................................

§2. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku /dzieciom:
     1)  bezpieczeństwa w czasie sprawowania nad nim opieki,
     2)  fachowej opieki opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej,
     3) możliwości korzystania z odpłatnego wyżywienia.

§3. 1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
       1) wniesienia do 10 dnia każdego miesiąca opłaty za pobyt dziecka w żłobku
           
           w wysokości.....................zł, która jest opłatą stałą i nie podlega zwrotowi  
            z zastrzeżeniem  ust.2;
          2) wniesienia do 10 dnia każdego miesiąca opłaty w wysokości 7,00 zł za dzienne

   wyżywienie obejmujące: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
  2.Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% kryterium



    dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
    społecznej, wysokość opłaty za pobyt stały,  obniża się o 50%  za każdy dzień nieobecności
     dziecka w poprzednim miesiącu.
 3. Szczegółowe warunki ubiegania się o zniżkę, o której mowa w ust.2 określa 
     Regulamin Organizacyjny.
 4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 pomniejsza się o liczbę dni nieobecności dziecka
     w poprzednim miesiącu.
 5. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 i 2 może ulec zmianie. Zmiana ta wymaga pisemnego 
     aneksu do umowy.

§4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat, Żłobek może naliczyć odsetki umowne zgodne  z odrębnymi 
przepisami.

§5. 1. Dziecko w Żłobku może przebywać do 10 godzin dziennie. 
      2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może zostać na wniosek
         Rodzica wydłużony za dodatkową opłatą w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia 
         za pracę za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pobytu dziecka w Żłobku.

§6. W przypadku  czasowego  ograniczenia  lub  zawieszenia  działalności  Żłobka  uzasadnionego
nadzwyczajnymi  okolicznościami  zagrażającymi  życiu  i  zdrowiu  dzieci,  rodzicom  przysługuje
zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, w części proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu,
w którym Żłobek nie świadczył usług.”.

§7. Zasady organizacji Żłobka określa Regulamin Organizacyjny.
 Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami organizacji Żłobka określonymi w
Regulaminie Organizacyjnym,  którego treść dostępna jest  do wglądu w Żłobku oraz na stronie
internetowej :  zlobekmiejski.pabianice.pl.

§8. Integralną część umowy stanowi Karta zgłoszenia dziecka.

§9.  1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron lub wypowiedziana przez każdą ze
stron z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec  miesiąca.
     2.  Żłobek może rozwiązać  umowę bez  wypowiedzenia  w przypadku nie  uiszczenia  opłat
do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.

§10.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

           USŁUGOBIORCA:                                                                        ŻŁOBEK:  

…......................................................                               …..............................................................     

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 
24.05.2018r. poz. 1000). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).


