Umowa Nr ……. / rok 2020/2021 *
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIENNEGO OPIEKUNA
zawarta dnia ………………20..…..* r. w Tczewie
pomiędzy:
Świat Dziecka Opieka i Zabawa Arkadiusz Brzozowski z siedzibą w Tczewie przy ul.
Rejtana 66, reprezentowaną przez Arkadiusza Brzozowskiego, Właściciela,
zwanym dalej Realizatorem
a
(Dane rodzica/opiekuna)
(Imię i nazwisko)……………………………………………………………………………..,
zamieszkałym w Tczewie przy ul.………………………………….. ,
legitymującą się dowodem osobistym seria i nr ………………………….…, zwanym dalej
rodzicem/opiekunem dziecka,
(Dane dziecka)
(Imię i nazwisko dziecka).................................................................................,
Nr PESEL….......................................................................
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie opieki nad dzieckiem w wieku od 1 roku
do 3 lat przez dziennego opiekuna
2. Dzienny opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisany jest do
wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tczewa.
§2
Czas i miejsce sprawowania opieki
1. Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi przez max 8 godzin dziennie w dni
robocze w godzinach w zakresie od 6:30 do 17:30. (na podstawie indywidualnych
uzgodnień z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka).
2. Na czas swojej nieobecności z powodu choroby lub zdarzenia losowego dzienny
opiekun wskazuje imiennie osobę sprawującą opiekę.
3. Opieka sprawowana jest w lokalu mieszkalnym, do którego realizator posiada tytuł
prawny, przy ul. Rejtana 66 w Tczewie.
4. Realizator dysponuje dodatkowymi dniami wolnymi w ciągu roku, o których informuje
rodziców do 30-go września każdego roku.

*Wypełnia realizator

§3
Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego
1. W ramach niniejszej umowy rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień statutu realizatora, który dostępny jest na stronie
internetowej : www.swiat-dziecka.net
2) przedstawienia Realizatorowi listy osób upoważnionych do odbioru dziecka od
dziennego opiekuna – na wzorze przekazanym przez Realizatora ,
3) poinformowania Realizatora pisemnie, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy
o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach etc., które mogą mieć znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa dziecka ,
4) wskazania najpóźniej w dniu podpisania umowy dzienno-godzinowego
zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna ,
5) udzielania informacji o jakości usług opiekuńczych świadczonych przez dziennego
opiekuna informowania Realizatora o wszelkich problemach oraz zastrzeżeniach
dotyczących jakości wykonywanych usług przez dziennego opiekuna ,
6) informowania dziennego opiekuna z jednodniowym wyprzedzeniem o każdej
planowanej nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, a w przypadku choroby w
pierwszym dniu nieobecności dziecka u dziennego opiekuna,
7) terminowego ponoszenia kosztów związanych ze sprawowanej opieki nad
dzieckiem , stosownie do uregulowań niniejszej umowy,
8) zapewnieniu wyprawki dla dziecka i dostarczenia jej do dziennego opiekuna
przed rozpoczęciem sprawowanej opieki – najpóźniej w pierwszym dniu sprawowania
opieki oraz bieżącego uzupełniania składu wyprawki.
§4
Obowiązki Realizatora
1. W ramach wykonywania niniejszej umowy, Realizator zobowiązuje się do:
1) organizowania pracy dziennych opiekunów,
2) zagwarantowania dziennym opiekunom wparcia w organizacji warunków
sprawowania przez nich opieki,
3) koordynowania i nadzorowania pracy dziennych opiekunów oraz monitorowania w
zakresie świadczonych przez nich usług opiekuńczych,
4) organizowania zastępstw w sprawowaniu opieki,
5) rozstrzyganiu sporów pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a dziennym opiekunem
w zakresie sposobu sprawowania opieki.

§5
Opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
1.Wysokość opłaty za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem wynosi 985 PLN
(dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Opłata pomniejszana jest o 135 PLN z tytułu otrzymania
dofinansowania z programu „MALUCH +” (850 zł - rzeczywista kwota do zapłaty). W
miesiącu następnym opłata pomniejszana jest o 5 zł za każdy dzień nieobecności .
2.Wpłaty za opiekę należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek
realizatora :
mBank : 98 1140 2017 0000 4402 0567 6780
3.Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki
dokonano opłaty.
4.Czesne jest stałe i nie podlega pomniejszeniu z tytułu przerw świątecznych , oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.
5.Nie pobieramy wpisowego
§6
Okres realizacji umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od daty zawarcia do dnia 31.08.
2021 r, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
4. Realizator ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,
bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
• Naruszenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka objętego opieką przez dziennego
opiekuna obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
• Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiało pracę dziennego opiekuna lub stwarzało
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
• Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem a rodzicem/prawnym opiekunem w
kwestii
rozwiązywania problemów powstałych w procesie wychowania dziecka.
• Nie przestrzegania zasad współpracy określonych w umowie.
• Nieterminowego uiszczania opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
§8
Odpowiedzialność dziennego opiekuna
1. Odpowiedzialność za szkody mogące powstać w związku ze sprawowaniem przez
niego opieki nad dzieckiem ponosi dzienny opiekun
2. Realizator obejmuje dziennego opiekuna ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w okresie świadczenia usług opiekuńczych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały rozwiązywać
polubownie, a w przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, spory
rozstrzygał będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Realizatora.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

podpis Realizatora

