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Niepubliczny Żłobek Iskierki 

 

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Niepublicznym Żłobkiem 

Iskierki w Krakowie, ul. Kanarkowa 1 30-693 Kraków, reprezentowanym przez 

właściciela Dominika Czornaka, 

a Panem/Panią …………………………………………………………………… 

zamieszkałą/ym ul. ……………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym Nr …………………………………….. 

zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem Prawnym. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie opieki nad Dzieckiem 

w Niepublicznym Żłobku Iskierki w Krakowie na rzecz Dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………… 

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

PESEL dziecka: ………………………………………………………………….. 

Adres miejsca zamieszkania: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

§2 
1. Żłobek pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku 

do piątku. Opieka nad Dzieckiem nie może przekroczyć 10h dziennie. 

2. Rodzice/Prawni Opiekunowie wybierają abonament 10 godzin dziennego 

dziennego pobytu Dziecka w Żłobku. 

§3 

1. Wpisowe jest opłatą obowiązkową, celem zagwarantowania miejsca 

w Niepublicznym Żłobku Iskierki dla Dziecka, na dany rok. 
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2. Wpisowe wynosi 350zł. W przypadku zapisu dwójki dzieci pobierana jest tylko 

jedna opłata za wpisowe- przy zapisie do Żłobka i Przedszkola wpisowe wynosi 

350zł za dwójkę Dzieci. 

 

3. Wpisowe jest opłatą jednorazową na dany rok i nie podlega zwrotowi w 

sytuacji rozwiązania niniejszej umowy.  

4. Wpłatę wpisowego należy dokonać na konto, w tytule wpisać Imię i Nazwisko 

Dziecka oraz rok szkolny, na który wpisowe jest dokonywane. 

5. Wpłatę wpisowego należy dokonać do 2 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

6. Warunkiem przyjęcia Dziecka do  Niepublicznego Żłobka Iskierki jest 

podpisanie Umowy Przyjęcia Dziecka do Żłobka. 

7. W każdym kolejnym roku uczęszczania Dziecka do żłobka pobierana jest 

opłata 150zł. Wpisowe oraz opłata ta  zawierają ubezpieczenie na cały rok, 

materiały plastyczne oraz niektóre artykuły higieniczne. 

8. Wpisowe przy podpisywaniu niniejszej umowy wynosi: 0zł. 

 

 

§4 

1. Opłata* za Niepubliczny Żłobek Iskierki: 

 

- Abonament za pobytu Dziecka w Niepublicznym Żłobku Iskierki (10 godzin dziennie) 

wynosi 1300zł miesięcznie. 

*Kwoty nie uwzględniają dofinansowania z UMK oraz programu „Maluch +” 2022. Po 

otrzymaniu dofinansowania będzie ono w odpowiednim zakresie zwracane na konto 

Rodziców/Opiekunów prawnych Dziecka lub kwota dofinansowanie będzie z góry 

odliczana z rachunku. 

2. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi lub podziałowi w przypadku 

choroby, nieobecności, urlopowania Dziecka. Opłata abonamentowa 

pobierana jest z góry i płatna do 10- go dnia każdego miesiąca. 

 

 

3. Numer rachunku bankowego do wpłaty: 

 

Dominik Czornak Akademia Muminków 

NUMER KONTA:  

14 1140 2004 0000 3602 7734 4739 
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4. Nie dokonanie opłat za Żłobek w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez 

organ prowadzący/właściciela żłobka powoduje skreślenie Dziecka z listy 

Niepublicznego Żłobka Iskierki. 

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są do regularnych i terminowych 

wpłat należnych za uczęszczanie Dziecka do Żłobka.  

6. O zmianie opłat za świadczone usługi Rodzice będą powiadomieni w formie 

obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Żłobka. 

7. Opłaty w Żłobku Iskierki ponoszone są przez Rodziców/Prawnych Opiekunów 

przez cały rok. 

8. W okresie dni ustawowo wolnych od pracy, a także Wakacji, Ferii Zimowych, 

Świąt, Żłobek Iskierki funkcjonuje zgodnie z przyjętymi decyzjami 

Właścicielem ŻŁOBKA, podawanymi do wiedzy Rodziców/Prawnych 

Opiekunów w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Żłobku. 

9. Adaptacja Dziecka do Żłobka odbywa się codziennie przez pierwszy tydzień 

uczęszczania Dziecka do Żłobka i trwa 2h przez pierwsze trzy dni z jednym 

Rodzicem, oraz 2h bez Rodzica w kolejne dni. 

 

 

§5 

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu 

korzystania przez dziecko z wyżywienia. Niepubliczny Żłobek Iskierki 

ZAPEWNIA WYŻYWIENIE W FORMIE CATERINGU. Stawka żywieniowa 

dzienna wynosi 14,5 zł za 4 posiłki. 

2. W przypadku diety pobierana jest dodatkowa opłata 1zł za każdy dzień 

korzystania z kateringu. 

3. Opłata za wyżywienie Dziecka w Żłobku Iskierki pobierana jest z dołu wraz z 

opłatą za czesne w kolejnym miesiącu. 

 

4. W przypadku nieobecności Dziecka Żłobek nie nalicza stawki żywieniowej za 

dni, w których Dziecko nie korzystało z posiłków, a nieobecności zostały 

prawidłowo zgłoszone:  

a)Opłata nie zostaje naliczona jeżeli Rodzic/Opiekun Prawny powiadomi 

Żłobek dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 17.30.  

b)W przypadku zgłoszenia wysłanego w dzień nieobecności Dziecka naliczana 

jest opłata za śniadanie, a fakt ten należy zgłosić do godziny 7.30. 

Za zgłoszenie nieobecności uważa się wiadomość tekstową (sms) wysłaną na 

numer: 790-432-123. 
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5. Wskazania dietetyczne, alergie i inne powinny być zamieszczone w Karcie 

Zapisu Dziecka do Żłobka. Taka informacja musi być potwierdzona 

wskazaniami i zaleceniami lekarza specjalisty.  

§6 

1. Żłobek  jest czynny od godziny 6.30-17.30, lecz opieka nad Dzieckiem nie 

może przekroczyć 10h dziennie . W przypadku  spóźnienia po godzinie 17.30 

należy poinformować Pracowników Przedszkola.  

2. W przypadku spóźnienia Rodzica naliczana jest opłata 15zł. Jeżeli czas 

oczekiwania na Rodziców/Prawnych Opiekunów przekroczy 15 minut 

naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 15zł. Za każdą rozpoczętą kolejną 

godzinę pobierana jest kwota w wysokości 30zł. Kwoty te  doliczane są do 

rachunku za Żłobek. 

3. W przypadku wyboru abonamentu 5-godzinnego i wydłużeniu pobytu Dziecka 

w danym dniu, pobierana jest opłata wynosząca 30zł za każdą kolejną 

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce. 

4. Odbiór Dzieci możliwy jest tylko przez Rodziców/Prawnych Opiekunów. 

Dopuszcza się możliwość odbioru Dziecka przez osoby pisemnie do tego 

upoważnione przez Rodziców/Prawnych Opiekunów, potwierdzone 

zamieszczonym zapisem w Karcie Zapisu Dziecka do Żłobka. 

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej 

nieobecności Dziecka w Żłobku Iskierki najpóźniej na dzień przed 

nieobecnością, a w przypadku choroby w pierwszym dniu nieobecności 

Dziecka w Żłobku. 

§8 

1. Do Żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe. Wszelkie oznaki 

choroby u Dziecka będą przyczyną nie przyjęcia Dziecka Żłobka. 

2. W razie nagłej choroby Dziecka w Żłobku zostanie Mu udzielona pierwsza 

pomoc oraz powiadomieni zostaną Rodzice/Prawni Opiekunowie. 

 

 

 

 

 

 

  



  
 numer umowy: 

Strona 5 z 5 
 

§9 

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia ……………………………. 

do dnia …………….. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każda ze stron z zachowaniem formy 

pisemnej, z miesięcznym płatnym okresem wypowiedzenia, zgodnym z 

obowiązującymi stawkami za pobyt Dziecka w Niepublicznym Żłobku Iskierki. 

 

§10 

1. Rodzice/Prawni Opiekunowie podpisując niniejszą Umowę wyrażają zgodę na wszelkie 

formy aktywności /wyjścia, wycieczki/ odbywające się poza lub na terenie 

Niepublicznego Żłobka Iskierki. 

2. Podpisanie niniejszej Umowy jest zgodą Rodziców/Prawnych Opiekunów na wszelkie 

zapisy znajdujące się w Umowie. 

3. Podpisanie niniejszej Umowy jest zgodą Rodziców/Prawnych Opiekunów na 

obowiązujące zasady, przepisy, Regulaminy, a Rodzice/Prawni Opiekunowie nie wnoszą 

żadnych roszczeń do ich treści. 

4. Podpisanie niniejszej Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się ze Statutem Żłobka 

oraz wszystkimi Regulaminami obowiązującymi w placówce. 

5. Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzanie przesiewowych testów i diagnoz o 

charakterze logopedycznym, psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez 

Niepubliczny Żłobek Iskierki. 

 
§10 

1. UMOWĘ SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNAKOWOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH. 

2. W SPRAWACH NIEUREGILOWANYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY 

KP I KC. 

 

 

 

………………………………….                             ……………………………………. 
/Data, podpis Rodziców/Prawnych Opiekunów                                         podpis Właściciela Żłobka 


