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UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „TUPTUŚ” 

 

Umowa zawarta w dniu …………………………  w Jelczu-Laskowicach pomiędzy: 

 

Justyną Śmiech i Alicją Sidor jako prowadzącymi działalność gospodarczą TUPTUŚ Justyna Śmiech, Alicja Sidor 

Spółka Cywilna przy ul. Oleśnickiej 11A 55-220 Jelcz-Laskowice NIP: 912-187-59-89 - organ prowadzący 

Niepubliczny Żłobek Tuptuś przy ul. Parkowej 1, 55-220 Jelcz-Laskowice zwanym dalej „żłobkiem” 

a 

Mama/ Opiekunka prawna 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….........................………………….  

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

Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania) …………….......................……………………………….  

Nr dowodu osobistego.......................................................................................................................................... 

Nr Pesel ………………………………………………………….......................……………………………… 

Telefon………………………………..  adres email……........................……………………………………... 

 

zwanymi także w dalszej części Umowy wspólnie „Stronami”, 

 

PREAMBUŁA 

W związku z realizacją przez żłobek TUPTUŚ Justyna Śmiech, Alicja Sidor Spółka Cywilna projektu pod nazwą: 

„Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa: 

8 Rynek pracy; Poddziałanie: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Strony 

zawierają niniejszą umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest zapewnienia opieki nad Dzieckiem powierzonym pod opiekę, a w szczególności: 

1. Zagwarantowania Dziecku powierzonemu pod opiekę bezpiecznego pobytu w żłobku. 

2. Sprawowania opieki nad Dzieckiem w trakcie pobytu w żłobku ze strony personelu. 

3. Zapewnienia Dziecku udziału w zajęciach zgodnie z obowiązującym planem dnia. 
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Dane dziecka przyjmowanego do żłobka: 

Imiona................................................................................................................................................................... 

Nazwisko.............................................................................................................................................................. 

Data urodzenia.....................................................  PESEL.. ................................................................................ 

Adres zamieszkania.............................................................................................................................................. 

Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania) ….......................………………………………………………. 

 

§2 

Umowa zawarta jest na okres od dnia uruchomienia placówki tj. od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do 30.11.2020 lub do 31.08.2020 

roku w przypadku dzieci urodzonych w 2016 roku1 

1. Żłobek „TUPTUŚ” sprawuje opiekę nad Dziećmi przez cały rok od poniedziałku do piątku  od 6:00-17:00 

za wyjątkiem przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych oraz 24,27 i 31.12.2019 r., 12.06.2020 r. oraz 

przerwy wakacyjnej trwającej 2 tygodnie od 20.07.2020 r. do 31.07.2020. 

2. W celu usprawnienia pracy Żłobka w okresie wakacyjnym, feryjnym i świątecznym Dyrekcja ma prawo 

zwrócić się do Rodzica z zapytaniem o przedstawienie planowanych okresów absencji dziecka. W 

przypadku zgłoszenia w danym dniu obecności mniejszej niż 8 dzieci dla całego żłobka, dyrekcja ma prawo 

w tym dniu odwołać zajęcia i ustalić dzień wolny od pracy żłobka. 

 

§3 

Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny i w ramach projektu zostanie zapewnione, m.in:  

• Ubezpieczenie dzieci NNW  

• Opieka przez wykwalifikowaną kadrę  

• Pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne itp.  

• Zajęcia wychowawczo-edukacyjne prowadzone w żłobku. 

 

§4 

Żłobek „TUPTUŚ” zapewnia wyżywienie dla Dzieci w formie 4 posiłków dziennie: I śniadanie, I danie obiadowe, 

II danie obiadowe oraz podwieczorek  w wersji standardowej lub bezmlecznej (proszę zaznaczyć wybraną opcję).  

 Dieta normalna.  

 Dieta bezmleczna.  

                                                 
1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – art.2 pkt. 4 
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W przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku, Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu personelowi 

żłobka (tel/sms pod numer 695 55 13 13 / 691 965 873) w dniu nieobecności dziecka do godz. 9.00.  

Żłobek zapewnia dzieciom napoje bez ograniczeń (woda, herbata, kompot do obiadu). 

 

§5 

Rodzic/Opiekun Dziecka zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania zasad funkcjonowania Żłobka zawartych w Statucie oraz Regulaminie organizacyjnym Żłobka, 

a także w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Przyprowadzania do godz. 9.00 oraz odbierania do  godz. 17.00 Dziecka ze Żłobka osobiście lub przez 

pełnoletnią osobę upoważnioną do tego na piśmie. 

3. Przyprowadzania do Żłobka Dziecka zdrowego oraz powiadamiania w przypadku wystąpienia alergii, choroby 

zakaźnej lub pasożytniczej lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie innych dzieci. 

Personel żłobka ma prawo poprosić Rodziców o zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia Dziecka 

umożliwiający jego uczęszczanie do Żłobka. 

4. Wyposażenia Dziecka w wyprawkę, regularnie uzupełnianą. 

5. Zmiany pościeli Dziecka na czystą raz w miesiącu. 

6. Do wszelkiej współpracy z personelem Żłobka mającej na celu jak najlepsze sprawowanie funkcji przez 

Żłobek, w szczególności w razie występowania problemów wychowawczych. 

 

§6 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie, a tym samym rozwiązanie niniejszej umowy przez Uczestnika, jest 

możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn, które nie były znane 

Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§7 

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Organ Prowadzący w trybie natychmiastowym w przypadku 

zachowania dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych wychowanków, a Rodzic odmawia współpracy z 

personelem Żłobka w tym zakresie, jak również w przypadku niewywiązywania się z zapisów niniejszej umowy.  

 

§8 

1. Rodzic ma obowiązek poinformować Żłobek o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo Dziecka i innych dzieci. W szczególności o wszelkich problemach zdrowotnych Dziecka 
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2. W razie wypadku lub nagłej choroby Dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Żłobek niezwłocznie 

poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów Prawnych 

na numer telefonu wskazany w umowie powyżej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Żłobek nie ponosi 

odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi Dziecka, z 

przyczyn leżących po stronie Rodziców/Opiekunów. W razie konieczności zostanie wezwana karetka 

pogotowia na co Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę. 

3. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka 

oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców/ Opiekunów Prawnych, które mogą mieć 

wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia Dziecka oraz stanu zdrowia i życia innych dzieci w czasie pobytu 

pod opieką Żłobka. Zatajenie przez Rodzica powyższych informacji wyłącza winę Żłobka w nadzorze nad 

Dzieckiem.  

 

§9 

1. Żłobek objęty jest systemem monitoringu z zapisem obrazu do 7 dni – Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje to 

do wiadomości. 

 

§10 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§11 

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

 

Spis załączników: 

Zał. nr 1 do umowy_ Formularz danych osobowych 

Zał. nr 2 do umowy_Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych 

Zał. nr 3 do umowy_Oświadczenie uczestnika projektu dot. statusu na rynku pracy/zaświadczenie z 

UP/zaświadczenie od pracodawcy/ CEIDG w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiednio) 

 

 

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

Podpis Rodzica/Opiekuna:                                                 Podpis Organu Prowadzącego  

lub Dyrektora 
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