AKADEMIA MALUSZKA „ NANA”
Żłobek Niepubliczny
72-005 Przecław, Przecław 85c
Umowa o powierzenie dziecka pod opiekę w Akademii Maluszka "Nana"
Żłobek Niepubliczny
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy:
Imiona i nazwiska rodziców:
…......................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
…......................................................................................................................................
Numer telefonu :...............................................................................................................
Pesel mama …..................................................................................................................
Pesel tata...........................................................................................................................
Nr. dowodu
osobistego……………………………………………………………….........................
zwanymi dalej Rodzicami/Opiekunami a :
Joanną Al Zaben – Dyrektor Akademii Maluszka „NANA” Żłobek Niepubliczny z siedzibą
w Przecławiu. Przecław 85c, 72-005 Przecław.
&1
Mocą niniejszej umowy Rodzic/Opiekun prawny powierza pod odpłatną opiekę
Akademii Maluszka „Nana” dziecko, a Żłobek sprawuje opiekę i wspiera
Rodziców/Opiekunów prawnych w procesie wychowawczym dziecka.
Imię i nazwisko dziecka : ............................................................................…...............
data urodzenia …............................................................................................................
Adres zamieszkania
….....................................................................................................................................
Pesel …............................................................................................................................
Dziecko będzie uczęszczało do placówki w okresie od :.................................................
Integralną częścią umowy Są:
•

Karta zgłoszeniowa dziecka

•

Regulamin

&2
Akademia maluszka „NANA” zobowiązuje się do zapewnienia dziennej opieki nad
dzieckiem, oraz:
* zapewnienia podopiecznemu warunków optymalnego rozwoju intelektualnego, fizycznego
i emocjonalnego, poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
* współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania i wychowania dzieci,
* stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery
* opieka personelu dba o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz
higienę dzieci.
* zapewnienie posiłków przygotowanych przez firmę cateringową
* sprawowania opieki nad dzieckiem
* wykonywania okresowych konserwacji sprzętów i zabawek w celu zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka.
*Czuwania nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także nad rozwojem
powierzonego mu dziecka.
&3
Rodzice zobowiązują się do:
1. Uiszczania opłaty za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w wysokości czesne...950zł.....miesięcznie,
+ stawka żywieniowa dzienna 10 zł.

2. Współdziałania z opiekunami w celu zapewnienia dziecku jak najbardziej spójnego
środowiska wychowawczego,
3. Punktualnego przyprowadzania, najpóźniej do godz. 9.30 i punktualnego odbierania
dziecka z placówki. Żłobek czynny jest w godz. od 07.00 do 17.00 .
(po godzinie 17.00 naliczana jest opłata 20 zł za godzinę).
4.Informowania opiekunów Akademii Maluszka „Nana” o chorobach zakaźnych.
Przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka,
W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w żłobku, personel placówki
niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców dziecka.
Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
5. Terminowego dokonywania opłat do 05-każdego miesiąca.
Brak teminowej wpłaty za czesne, powoduje naliczanie odsetek ustawowych oraz kary w
kwocie 10 zl za każdy 1 dzień wpłaty po terminie.
6. Respektowania zasad pobytu dziecka w żłobku.
&4
W akademii maluszka „NANA” obowiązują następujące opłaty:
• Opłata wpisowa 400zł
( opłata wpisowa to jednokrotna opłata gwarantująca dziecku
pierwszeństwo w przyjęciu do placówki, opłata wpisowa jest
bez zwrotna i uiszczana jednorazowo).
• Czesne ..........................................................................miesięcznie
* Opłata za opiekę nad dzieckiem jest jednakowa w każdym miesiącu
niezależnie
od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy,
długich weekendów, przerwy wakacyjnej ( dwa tygodnie.)
* W przypadku nieobecności dziecka, nie ma możliwości zwrotów czesnego.
• Czesne zawiera: opiekę nad dzieckiem, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne i

wychowawcze, higienę nad dzieckiem, zajęcia dodatkowe podstawowe (rytmika,
angielski, gimnastyka), a także imprezy (koncerty, przedstawienia, bale, zajęcia z
dogoterapii,) organizowane przez Akademię maluszka „NANA”.
• Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem na konto
bankowe.
• W przypadku opóźnienia we wpłaceniu czesnego będą naliczane odsetki ustawowe.
• Okres wypowiedzenia umowy przez rodzica oraz przez żłobek "nana"
to okres dwóch miesięcy.
• Wypowiedzenie następuje z ostatnim dniem miesiąca.
W wyniku natychmiastowego zerwania umowy rodzic zobowiązuje się zapłacić karę
w wysokości dwukrotnego czesnego.
• Zaległość w opłatach miesięcznych przekraczająca dwa okresy płatności upoważnia
A.M „NANA” do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz podjęcie
kroków windykacyjnych.
• ,2Opłaty za przyszły rok szkolny/żłobkowy ustalane są do końca danego roku
rozliczeniowego/ mc. Sierpień.
&5
Postanowienia końcowe:
a/ Umowa nabiera mocy w momencie jej podpisania,
b/ umowa zawarta jest na czas: do 31.08.2020r.
c/ umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron,
d/ w zakresie nie uregulowanym niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego,
e/ zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

………………………………

………………………………

Podpisy Rodziców

Podpis Dyrektora

