
Zarządzenie Nr 6/2019 

Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu 

z dnia 29 lipca 2019r 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka w 

Międzylesiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 28 września 2018r. 

Na podstawie: 

1. art.21 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (tj. 

Dz.U. z 2018r. poz.606 i 650, ze zm.), 

2. Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVIII z dnia 27 marca 2018r. w sprawie 

utworzenia Samorządowego Żłobka w Międzylesiu i nadania mu statutu, zarządzam 

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka w 

Międzylesiu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Żłobka w 

Międzylesiu Nr 5/2018 z dnia 28 września 2018r. 

§ 2 

W załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ,, Umowa cywilno-prawna w sprawie 

zasad korzystania z usług Samorządowego Żłobka w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-530 

Międzylesie 

1/ § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Opłaty za korzystanie ze Żłobka są płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 

Wpłaty należności uiszczanych na rzecz żłobka należy dokonywad przelewem na rachunek : 

19 9523 0001 7001 2477 2000 0003 

 2/ § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,, Opłata stała nie podlega odpisom. W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu 

kalendarzowym , rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje odpis w wysokości dziennej 

stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka. 

 Odpis przysługuje pod warunkiem poinformowania Żłobka o zaistniałej sytuacji z 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

 



§ 3 

 

Traci moc: 

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu w sprawie 

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka w Międzylesiu 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 28 września 2018r. 

 

§ 4 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

Organizacyjnego Żłobka 

/tekst jednolity do Zarządzenie Nr 6/2019/ 

Umowa cywilno- prawna 

w sprawie korzystania z usług Samorządowego Żłobka w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-

530 Międzylesie. 

Zawarta w dniu…………………………pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Międzylesiu 

reprezentowanym przez dyrektora Ryszarda Bodnar 

a rodzicem/opiekunem prawnym
*
Panią/Panem……………………………………….…........………… 

zamieszkałym w……………………….………………….……......……………. 

legitymującym się dowodem osobistym  

seria…..………numer….……………………………wydanym 

przez……………………………………………………………....zwanym dalej 

rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie usług opiekuńczych dla dziecka/dzieci: 

1................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                        (nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia,  adres zamieszkania dziecka) 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 

tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata życia, a w szczególnych 

przypadkach określonych w ustawie żłobkowej z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 603) do ukończenia czwartego roku życia oraz ustalenia zasad 

odpłatności za opiekę zgodnie z Uchwałą Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia  28 

sierpnia 2018 r. 

                                                                              § 2 

 

Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom w nim przebywającym: 

1. Dziennej opieki nad dzieckiem/dziećmi we wszystkie dni robocze w tygodniu w wymiarze nie 

mniejszym niż sześć godzin i nie większym, niż dziesięć godzin dziennie. 

2. Fachowych działań opiekuńczo- wychowawczych oraz dydaktycznych. 

3. Bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka/ dzieci na terenie żłobka. 

 

§ 3 



 

1. Dziecko będzie uczęszczać do żłobka w pełnych godzinach od…………. do......................i 

korzystać z wyżywienia w zakresie: śniadanie, obiad, podwieczorek. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności 

za korzystanie ze żłobka, w tym: 

– opłaty stałej wynoszącej 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych), 

– dziennej stawki za wyżywienie wynoszącej 10 zł (słownie dziesięć złotych). 

 

3.Opłaty za korzystanie ze Żłobka są płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 

Wpłaty należności uiszczanych na rzecz żłobka należy dokonywać przelewem na rachunek: 

19 9523 0001 7001 2477 2000 0003 

 

4.Opłata stała nie podlega odpisom. W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu kalendarzowym, 

rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej 

obowiązującej w dniach absencji dziecka. 

Odpis przysługuje pod warunkiem poinformowania Żłobka o zaistniałej sytuacji z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

5. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamknięcia żłobka, rodzice/opiekunowie 

prawni zobowiązują się do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł ( słownie dwadzieścia złotych) za 

każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku po jego zamknięciu. 

6. W sytuacjach szczególnych dziecko może pozostać w żłobku po jego zamknięciu na pisemną, ustną 

bądź telefoniczną prośbę rodziców  za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł. za każdą rozpoczętą 

godzinę. 

7. Wysokość opłaty określonej w § 3 ust. 5 może ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwały Rady 

Miejskiej w Międzylesiu. W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni zawiadamiani są poprzez 

wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Żłobka i zobowiązani są do zawarcia pisemnego 

porozumienia zmieniającego do niniejszej umowy. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia żłobka pobierane są odsetki ustawowe.    

 

§ 4 

 

1.Strony umowy mogą ją rozwiązać na mocy porozumienia stron. 

2.Rodzice mogą wypowiedzieć w formie pisemnej umowę, w każdym czasie, z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3.Dyrektor Żłobka może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4.Dyrektor wypowiada umowę w przypadkach: 



1) zalegania z opłatami za pobyt dziecka w żłobku, o których mowa w  § 3 ust.5 za okres co 

najmniej jednego miesiąca. 

2) nieuczęszczania dziecka do żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez 

przedstawienia uzasadnionej przyczyny. 

3) innych przyczyn określonych w Statucie Samorządowego Żłobka w Międzylesiu. 

5.Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w § 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 może nastąpić po uprzednim 

pisemnym wezwaniu rodziców/ opiekunów prawnych do uregulowania należności w wyznaczonym 

terminie. 

 

§ 5 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności pisemnego porozumienia zmieniającego do 

umowy. 

 

§6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

 

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

 

§ 8 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia…………….do………………………………roku. 

 

 

 

…........................................................                                  …........................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                       podpis Dyrektora  

 

 

 



 


