
   

 

Projekt pn. „Żłobek Kraina Maluszka” Nr umowy : RPSW.08.01.01-26-0009/18-00 
 

Numer: ………………..………… 

UMOWA 

w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego Kraina Maluszka  w Sędziszowie  

w ramach uczestnictwa w projekcie nr RPSW.08.01.01-26-0009/18 pn. Żłobek Kraina Maluszka współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
 

Zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Sędziszowie, pomiędzy Gminą Sędziszów, ul. Dworcowa 20,                                 28-

340 Sędziszów, reprezentowaną przez Dyrektora Żłobka Samorządowego Kraina Maluszka  – Panią Mariolę Domańską, 

działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………….udzielonego przez Pana Wacława Szarek – Burmistrza 

Sędziszowa 

a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka:     

                               

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

zamieszkałą/zamieszkałym…………………………………………………………  

Nr dowodu tożsamości………………………. PESEL……………………………… 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko  ……………… urodzone dnia ……………………....  PESEL …………………, z 

usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych Żłobka Kraina Maluszka w Sędziszowie z siedzibą Os. Na 
Skarpie 8A w Sędziszowie, zwanego dalej „Żłobkiem” oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi.  

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.01.01-26-0009/18 pn. Żłobek Kraina 
Maluszka,  na okres od……………………. do…………………………… 

2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka oświadcza, że przystępuje do projektu, o którym mowa w ust. 1 

i spełnia kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu tj.: 

a) mieszka na terenie powiatu jędrzejowskiego, 

b) opiekuje się dzieckiem w wieku do lat 3, 

c) posiada status osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub posiada status 

osoby bezrobotnej, biernej zawodowo albo poszukującej pracy, 

d) złoży d e k l a r a c j ę  o  planowanym podjęciu/powrocie do pracy, 

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt a-c) oraz złożenie deklaracji, o których mowa w ust. 2 pkt 

d stanowi warunek przystąpienia do projektu. 

 

 

 § 3 
1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie 

określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Kraina Maluszka oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 finansowana będzie w ramach projektu nr RPSW.08.01.01-26-0009/18 pn. 
Żłobek Kraina Maluszka,  

 
§ 4 

1. Żłobek zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. 

2. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie 

określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Kraina Maluszka oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 finansowana będzie w ramach projektu nr  RPSW.08.01.01-26-0009/18 pn. 
Żłobek Kraina Maluszka,  
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§ 5 
1. W ramach niniejszej umowy żłobek świadczy opiekę do 10 godzin dziennie. 

2. Rodzic  (opiekun prawny) dziecka oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z usług żłobka codziennie w godz. 

od...........................do ..................... . 

3. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do zapewnienia dziecku środków, artykułów higieny osobistej, 

ubranek w ilości i terminach określonych przez żłobek. 

4. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się przestrzegać zapisów Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

 

§ 6 
Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z 

wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu nieobecności 

dziecka do godz. 8.00. 

 

§ 7 
Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 4 tygodni                                 

od zakończenia udziału w Projekcie, do dostarczenia Dyrektorowi Żłobka dokumentów potwierdzających osiągnięcie 

efektywności zawodowej tj.: 

1. Zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. 

2. Oświadczenia dotyczące aktywnego poszukiwania zatrudnienia, w tym oświadczenia o odbytych rozmowach 

kwalifikacyjnych, lista miejsc, gdzie była poszukiwana praca, zaświadczenia o zarejestrowaniu w PUP ( w 

przypadku osób nieaktywnych zawodowo) lub zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniach zawodowych 

podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

§ 8 

1. Podstawą do rozwiązania umowy może być: 

1) nie zgłoszenia się dziecka do 3 dni od dnia, w którym zgodnie z zawartą umową dziecko rozpoczyna 

korzystanie z usług Żłobka, gdy rodzice/opiekunowie nie powiadomią dyrektora Żłobka o przyczynie jego 

nieobecności, 

2) brak spełnienia kryteriów, o których mowa § 2 ust. 2 i ust. 3, 

3) wypowiedzenie umowy przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności,  

4) umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

§ 9 

W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez Rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, jego dziecko 

może nadal uczęszczać do żłobka do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. We wskazanym okresie Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązany jest do 

podjęcia zatrudnienia. Po upływie tego terminu w przypadku niepodjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

Rodzic (opiekun prawny) dziecka zostaje wykluczony z udziału w projekcie, a jego dziecko skreślone z listy dzieci 

przyjętych do żłobka objętego projektem. 

 

§ 10 

1. Rodzic (opiekun prawny dziecka), który został wykluczony z projektu lub zrezygnował z udziału w projekcie, może 

zostać zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie, w wysokości wskazanej przez Dyrektora Żłobka, w 

terminie do 14 dni kalendarzowych, po otrzymaniu pisemnego wezwania, przesłanego listem poleconym na wskazany 

w niniejszej umowie adres zamieszkania, i na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Żłobka. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Rodzica (opiekuna prawnego) dziecka było 

nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu lub w sytuacji gdyby Instytucja 

Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Rodzica (opiekuna prawnego) za niekwalifikowanego do 

uczestnictwa w projekcie, może on być zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie, w wysokości 

wskazanej przez Dyrektora Żłobka, w terminie do 14 dni kalendarzowych, po otrzymaniu pisemnego wezwania, 
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przesłanego listem poleconym na wskazany w niniejszej umowie adres zamieszkania, i na rachunek bankowy wskazany 

przez Dyrektora Żłobka. 

3. Gmina Sędziszów zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o 

dofinansowanie projektu. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu Gmina Sędziszów nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. 

 

§ 11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z 

realizacją umowy. 

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Gminy Sędziszów. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Rodzic (opiekun prawny) dziecka oświadcza, że zapoznał się z zasadami udziału w projekcie nr  RPSW.08.01.01-26-
0009/18 pn. Żłobek Kraina Maluszka, Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Żłobka Samorządowego Kraina 

Maluszka w Sędziszowie 

 

§ 13 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………                                                                   …………………..…………………………. 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)                                                                                 (podpis Dyrektora Żłobka)  
 

 

 


