
  
                                                                                                                                                                                                                                           

 
Umowa o świadczeniu usług  

w Miejskim Żłobku 

w Mławie 

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

 

Miastem Mława Miejskim Żłobkiem w Mławie z siedzibą w Mławie, przy ulicy Zygmunta 

Krasińskiego 7, 06-500 Mława, reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Szemplińską – Dyrektora,  

zwanym dalej „Żłobkiem”  

 

a  

 

Rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  

……………………………………………………………………………………  
                                                    (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

 

Nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………..…………. 

 

PESEL:…………………………. 

zwanym dalej „Rodzicem”  

 

Łącznie zwane „Stronami” a każda z osobna „Stroną” 

Została zawarta Umowa o następującej treści:  

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych  

i edukacyjnych w Żłobku dla dziecka  

 

……………………………………………………………………………………… 
 Imię i nazwisko dziecka data urodzenia, nr PESEL 

 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

2. Opieka, o której mowa w ust. 1 będzie sprawowana w siedzibie Miejskiego Żłobka                 

w Mławie, przy ulicy Krasińskiego 7, 06-500 Mława.  

3. Żłobek obejmuje opieką dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 

16:30 przez rok szkolny 2022/2023 z wyjątkiem świąt i innych dni wolnych od pracy,  

z zastrzeżeniem ustęp poniżej.  

4. Żłobek wskazuje, że nie będzie świadczył usług, o których mowa w § 1, w czasie 

przerwy wakacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 
 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… do dnia………………… 

 

 

 



  

§ 3 

1. Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka i jego Statutem i przestrzegania 

ich postanowień, 

b) respektowania postanowień niniejszej umowy, 

c) terminowego i regularnego wnoszenia opłat za świadczone usługi,  

d) przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć,  

e) współdziałania ze Żłobkiem w zakresie opieki i wychowania dziecka,  

f) odbierania dziecka ze Żłobka najpóźniej o godzinie zamknięcia,  

g) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka lub pisemnego 

upoważnienia osoby pełnoletniej do wykonywania w/w czynności, 

h) telefonicznego informowania personelu Żłobka o nieobecności dziecka do godziny: 

8.00. 

 

§ 4 

1. Zgodnie z Uchwałą NR X/92/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, 

określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie ze zmianami,  za pobyt dziecka w 

wymiarze do 10 godzin dziennie w Żłobku ustala się, w zaokrągleniu do pełnego złotego, 

miesięczną opłatę w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym.  

  2.     Opłata, o której mowa w ust.1 ulega obniżeniu o 25% w zaokrągleniu do pełnego 

złotego;  

a) rodzicom opiekunom dziecka korzystającego ze Żłobka prowadzonego przez Miasto 

Mława przyznano prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie przepisów  

ustawy o świadczeniach rodzinnych - po przedłożeniu stosownego zaświadczenia  

lub oświadczenia, 

b) z jednej rodziny uczęszcza do Żłobka więcej niż jedno dziecko. 

  3.  Opłata za pobyt dziecka w Żłobku, o której mowa w ust. 1 pobierana jest w pełne 

wysokości,   niezależnie od okresu korzystania przez dziecko w danym miesiącu z usług 

Żłobka. 

  4. Opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku powyżej 

wymiaru określonego w ust. 1 wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę                                             

w danym roku kalendarzowym w zaokrągleniu do pełnego złotego. 

5. Wysokość   dziennej stawki żywieniowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 

00/100) Opłata obejmuje koszty surowca do sporządzania posiłków i może ona ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy. Zmiana kosztów surowca nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 5 

1. Opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, o której mowa 

w § 4 ust. Umowy, należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłata ta 

pobierana jest w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania przez dziecko  

w danym miesiącu z usług Żłobka.  

2. Opłatę za pobyt dziecka powyżej 10 godzin, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy należy 

wnieść do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

3. Opłatę za wyżywienie należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc i jest 

ona pobierana jedynie za dni, w których dziecko korzystało z usług Żłobka.  

4. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości 

dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, po 

uprzednim powiadomieniu administracji w danym dniu o nieobecności dziecka.  

 



  

§ 6 

1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem jedno 

miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.   

2. Żłobkowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku:  

a) nieprzestrzegania przez Rodzica Statutu Żłobka, 

b) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego 

miesiąca, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, 

c) zatajenia w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, 

który uniemożliwia przebywanie dziecka w Żłobku, jak również zagraża 

bezpieczeństwu własnemu i innym dzieciom,  

d) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwskazania zdrowotne do 

przebywania dziecka w Żłobku, 

e) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez 

przedstawienia na piśmie uzasadnionej przyczyny, 

f) w sytuacji, gdy dziecko ukończy 3 rok życia, a rodzic/opiekun nie przedstawi 

oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

 

3. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.    

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, Regulaminu Organizacyjnego i postanowienia Statutu Miejskiego 

Żłobka w Mławie.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji 

niniejszej Umowy będą rozstrzygały w drodze negocjacji – polubownie, w przypadku 

braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd 

właściwy dla siedziby Żłobka. 

3. Umowa   została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

……………………………………                                                 ………………………… 
          podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                     podpis dyrektora Żłobka  
  

 
 


