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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W PROJEKCIE 

 

Zawarta w Świerzawie w dniu  …………………………………………………….. pomiędzy: 

Żłobkiem Gminnym w Świerzawie z siedzibą w Świerzawie przy ul. Dworcowej 4 a, reprezentowanym 

przez Dorotę Wolską – Dyrektora Żłobka Gminnego w Świerzawie  realizującym na terenie gminy 

Świerzawa Projekt pod nazwą: „Nowa szansa – uruchomienie żłobka w Świerzawie”, nr WND-

RPDS.08.04.01-02-0054/17 (zwany w dalszej części umowy projektem), współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zwaną w dalszej części umowy Projektodawcą, 

a…………………………………………………………………….......................................................................................... 

zam.…………………………................................................................................................numer...................... 

PESEL......................................................................zwaną/ym w dalszej części umowy 

Uczestnikiem/czką Projektu o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w formie 

organizacji instytucjonalnej opieki nad ich dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w 

Świerzawie, w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Nowa szansa – uruchomienie żłobka 

w Świerzawie”, nr WND-RPDS.08.04.01-02-0054/17 (zwany w dalszej części umowy 

projektem), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

2. Opieka wychowawczo-edukacyjna dla dzieci, zgodnie z założeniami Projektu oraz 

Regulaminem i Statutem Żłobka w Świerzawie świadczona będzie w Świerzawie, przy ulicy 

Dworcowej 4 a w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

3. Żłobek czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 

16.30, również w okresie wakacji i ferii zimowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz przerwy urlopowej. 

§ 2 

Zobowiązania stron 

1. Projektodawca w wykonaniu umowy zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do 

wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje personelu Żłobka.   
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b) Organizowania i prowadzenia zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, 

zajęć tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, stymulujących 

indywidualny rozwój psychosomatyczny, uwzględniających indywidualne potrzeby, zdolności, 

zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

c) Organizowania zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między dziećmi 

i współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań społecznych, 

z elementami wdrażania dzieci w tematykę równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu 

na płeć i niepełnosprawność. 

d) Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o bezpieczeństwo 

dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim. 

e) Zapewniania dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki 

pokarmowe z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia. 

f) Zapewnienia dzieciom pobytu na świeżym powietrzu. 

g) Współpracy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka oraz specjalistami 

świadczącymi pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie 

niwelowania deficytów rozwojowych oraz niepełnosprawności, z uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności. 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się współdziałać z Projektodawcą w zakresie 

potrzebnym do prawidłowej realizacji Projektu w ramach funkcjonowania Żłobka, a w 

szczególności do: 

a) Przestrzegania zasad funkcjonowania Żłobka zawartych w Statucie i Regulaminie Żłobka 

oraz w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. 

b) Współdziałania ze Żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem 

dziecka. 

c) Przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez pełnoletnią osobę 

upoważnioną pisemnie oświadczeniem podpisanym przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

w obecności Dyrektora Żłobka lub osoby przez niego upoważnionej. 

d) Natychmiastowego zawiadamiania Żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka choroby 

zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług Żłobka. 

e) Przyprowadzania do Żłobka dziecka wyłącznie zdrowego. 

f) Dostarczenia z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka, 

zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki, 
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g) w przypadku nieobecności dłużej niż 7 dni kalendarzowych spowodowanych chorobą, 

na prośbę żłobka dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko  jest zdrowe i 

może uczęszczać do placówki. 

h) Bieżącego aktualizowania swoich danych oraz danych dziecka, w szczególności w 

zakresie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego. 

i) Niezwłocznego informowania dyrktora Żłobka Gminnego w Świerzawie o wszelkich 

przeszkodach mogących wpłynąć na udział Uczestnika w Projekcie. 

1. Każda nieobecność dziecka w Żłobku musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 7.30 

w dniu, w którym dziecko będzie nieobecne. 

    

§ 3 

Oświadczenia Stron 

1. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie 

„Nowa szansa – uruchomienie żłobka w Świerzawie” i zobowiązuje się do respektowania 

zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki w nim określone: 

a) Zamieszkuje na terenie gminy Świerzawa (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 

b) Sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, 

c) Jest osobą bezrobotną, bierną zawodowo, w tym będącą na urlopie wychowawczym 

lub osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/tacieżyńskim/rodzicielskim, 

d) Z własnej inicjatywy chce uczestniczyć w Projekcie. 

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być 

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W okresie trwania niniejszej Umowy strony zobowiązane są informować się nawzajem 

na piśmie o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną. 

3. Uczestnik Projektu powierza dobrowolnie Projektodawcy w celu wykonania Umowy, 

tj. w celu realizacji Projektu, przetwarzanie swoich i swojego dziecka danych osobowych. 

 

§ 4 

Koszty 



 

„Nowa szansa – uruchomienie żłobka w Świerzawie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Co do zasady koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w 

Żłobku będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z wyłączeniem 

ubezpieczenia NNW oraz dofinansowania do wyżywienia dziecka w kwocie 30 zł. miesięcznie, 

które to koszty pokrywają Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka. Dofinansowanie do 

wyżywienia należy wpłacić do 5 każdego miesiąca na rachunek bankowy żłobka. 

PBS Złotoryja oddział Świerzawa 

nr rachunku 04 8658 1019 3900 2844 2000 0010 

w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka 

2. W Żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci, przygotowane przez 

firmę zewnętrzną. 

§ 5 

Daty i terminy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas pobytu dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak, niż do dnia 

31.08.2020 r. 

2. Data przyjęcia dziecka do Żłobka: …………………………… r. 

3. Dziecko może przebywać w Żłobku do czasu ukończenia 3 roku życia. 

4. Dane osobowe dziecka: 

Imię: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

5. Data zakończenia opieki nad dzieckiem w Żłobku: …………………………… r. 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Projektodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) Powtarzającego się nieprzestrzegania przez Rodzica/Opiekuna prawnego postanowień 

niniejszej Umowy, 
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b) Zatajenia lub podania nieprawdziwych, ważnych informacji dotyczących dziecka, które 

zakłócają jego funkcjonowanie w grupie oraz jego zdrowiu, 

c) Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka po siedmiu dniach od momentu 

zaprzestania przyprowadzania dziecka do Żłobka, 

d) Zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących kryteriów 

kwalifikowalności Rodzica/Opiekuna prawnego, wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w 

Projekcie. 

 

8. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9.  Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby 

odpowiadała postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu. 

2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 

Umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 
 
 ………………………………………………
…….. 

Uczestnik/czka Projektu Projektodawca 
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                                     (Imiona i nazwisko dziecka) 

ur. dnia ………………………………… w …………………………………………………….. do Żłobka Gminnego w 
    (data urodzenia)                                        (miejsce urodzenia) 

Świerzawie 

  

Numer PESEL dziecka:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

I. Dane o rodzinie dziecka 

1. MATKA 

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

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

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

2. OJCIEC 

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

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

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Informacje o dziecku: 

1. Jest pod opieką specjalisty TAK

 NIE 

Jakiego? …………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Jest uczulone?  TAK

 NIE 

Na co? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka, jakie chcieliby Państwo przekazać: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I. Obowiązki rodziców: 

1. Przestrzeganie Statutu Żłobka, 

2. Zaopatrzenie dziecka w buty na zmianę i szczoteczkę do zębów, 

3. Zaopatrzenie dziecka w ubranka na przebranie, pościel i o ile potrzeba, pampersy, 

4. Zaopatrzenie dziecka w mleko modyfikowane lub kaszkę w proszku, które dziecko 

spożywa w domu. 

5. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez 

rodziców na piśmie osobę, 

6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

7. Do Żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe. W Żłobku jest bezwzględny 

zakaz podawania dzieciom wszelkich lekarstw, syropów i witamin. 

  

I. Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w Karcie zgłoszenie dziecka do Żłobka dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy 

i funkcjonowania placówki. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 ………………………………………

………………… 

 (podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego) 
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II. Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby Żłobka Gminnego 

w Świerzawie ( w tym np. strona internetowa) 

 

 ………………………………………

………………… 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

III. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania 

i odbioru dziecka ze Żłobka ( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka: …………………………………………. 

 (imię i 

nazwisko dziecka) 

ze Żłobka przez następujące osoby: 

 

 

 

L.p
. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa 

1.   

2.   

3.   

 

 

 ……………………………………………………………. 
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 (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Decyzją Dyrektora z dniem ………………………………………… dziecko ………………………………………………….. 

zostało przyjęte do Żłobka Gminnego w Świerzawie. 

 

 

 ……………………………………………….. 

 (podpis Dyrektora Żłobka) 

 

Z dniem …………………………….. z powodu ……………………………………………………………………………………………. 

dziecko: …………………………………………………………………………. zostało wypisane ze Żłobka Gminnego w 

Świerzawie. 

 

 

 ……………………………………………….. 

 (podpis Dyrektora Żłobka) 

 

 


