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      Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

UMOWA NR…………………….(WZÓR)* 

o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim                         

„Zielony Zakątek” 
realizowanych w ramach projektu „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację 

zawodową mieszkańców Oławy dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0059/19, Oś Priorytetowa 8 Rynek 

pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego –  konkursy horyzontalne  

 
zawarta w dniu ………………………………………. pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Oława, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława, NIP: …………………… – reprezentowanym przez 
Dyrektora …………………………………….., działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr ……………………………….  
z dnia ……………………………… r., udzielonego przez Burmistrza Miasta Oława, zwanym dalej „Beneficjentem 
Projektu”, 
 
a Panem/Panią: 
………………………………………………………zamieszkałym/ą: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..…………..., legitymującym/ą się dowodem osobistym:  
………………………………….….., PESEL:……………………….., telefon kontaktowy: …………………………. będącym/ą 
rodzicem / opiekunem prawnym / inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 
(niepotrzebne skreślić): ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka),  data 
urodzenia:  …………………………………..…..,  PESEL: ………………..………………, zwanym/ą  dalej „Uczestnikiem 
Projektu”. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia 

życia do lat 3, na którą składają się funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Opieka nad 
dzieckiem …………………………………… (imię i nazwisko dziecka) będzie świadczona w Żłobku Miejskim 
„Zielony Zakątek” zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 33B w Oławie,  

2. Żłobek Miejski „Zielony Zakątek” zapewni:  

 opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

 opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, w tym prowadzenie zajęć zabawowych z elementami 
edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka; 

 realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, w tym zajęcia dodatkowe w zakresie 
rytmiki i terapii sensorycznej. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem realizacji wsparcia (zajęć), który zostanie ustalony przez Dyrektora żłobka 
wspólnie z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe. Harmonogram realizacji zajęć zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” https://zlobek-
zielonyzakatek.olawa.eu/ i będzie na bieżąco aktualizowany.  

 wyżywienie dziecka (3 posiłki dziennie) zgodne z normami żywieniowymi dla danej grupy 
wiekowej. Rodzice/opiekunowie prawni nie będą ponosić opłat związanych z wyżywieniem dzieci.  

 organizację uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców tj. dzień mamy  
i taty, dzień dziecka, mikołajki, jasełka 

3. Opieka nad dzieckiem w Żłobku Miejskim „Zielony Zakątek” będzie sprawowana od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 600 do 1600,  jednak nie dłużej niż 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.  

§ 2 
1. Opieka nad dzieckiem, o której mowa w §1, będzie sprawowana od dnia ……………………………..…….. 

przez okres nie dłuższy niż 20 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opieka nad dzieckiem, będzie sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy  

3 rok życia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/
https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/
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3. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, a 

okres świadczenia opieki, o której mowa w §1, nie przekroczył 20 miesięcy, umowa może zostać w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przedłużona na czas określony – ustalony odrębnym aneksem 

do umowy, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia 

lub określonego w ust. 1 okresu sprawowania opieki. Wówczas rodzic dziecka jest zobowiązany złożyć 

stosowne oświadczenie/ zaświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem 

przedszkolnym.  

 

§ 3 
1. Zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zielony 

zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy1, zwanym dalej 
Regulaminem.  

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych opłat związanych z pobytem 

dziecka w żłobku.  

3. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki i wyżywienia dziecka Uczestnika Projektu 

będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu Gminy Miasto Oława przez okres nie dłuższy niż 20 miesięcy. 

4. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe (ruchowo-taneczne oraz terapii 

sensorycznej), mające na celu rozwój dziecka na wczesnym etapie edukacji. Zajęcia wspomagać będą 

kompetencje społeczne, przełamywanie nieśmiałości i integrację z rówieśnikami oraz rozwój dzieci  

z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.   

5. Organizację pracy żłobka, godziny funkcjonowania, okres przerwy urlopowej określa statut i 

regulamin żłobka, który dostępny jest w placówce. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się przyprowadzać dziecko do żłobka najpóźniej do 

godziny 800 i odebrać najpóźniej do godziny 1600.  

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia dyrektora żłobka  lub pozostałego personelu 

(opiekun-a/ki grupy) o nieobecności dziecka do godziny 800 danego dnia za pomocą zgłoszenia  

telefonicznego lub e-mailowego.   

 

§ 4 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się złożenia 

oświadczenia woli w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia 

przyczyn powodujących konieczność zgłoszenia rezygnacji. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki 

zawierające uzasadnienie i przyczyny rezygnacji należy złożyć w siedzibie żłobka lub w biurze 

projektu.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również wysłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału  

w projekcie  drogą elektroniczną na adres mailowy żłobka lub biura projektu.  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie przez Uczestnika Projektu oznacza brak dalszej możliwości objęcia 

dziecka uczestnika opieką w żłobku i tym samym oznacza zakończenie udziału w projekcie.  

3. Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie określa § 10 Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w Projekcie „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową 
mieszkańców Oławy. 

4. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika Projektu było nieprawdziwe, 

poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu. W sytuacji gdyby Instytucja 

Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika Projektu za niekwalifikowanego 

do uczestnictwa w projekcie, może on być również zobowiązany przez Beneficjenta Projektu do 

zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie, w wysokości wskazanej przez Beneficjenta Projektu,                 

                                                           
1
 Wersja elektroniczna Regulaminu dostępna jest na stronie https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/ oraz na stronie 

www.um.olawa.pl, moduł boczny Żłobek „Zielony Zakątek”. Wersja papierowa (w tym dla osób o specjalnych potrzebach) 
dostępna jest w Biurze Projektu. 

https://zlobek-zielonyzakatek.olawa.eu/
http://www.um.olawa.pl/
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w terminie do 14 dni kalendarzowych, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zapłaty przesłanego 

listem poleconym na wskazany przez Uczestnika Projektu w niniejszej umowie adres zamieszkania i 

na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora Projektu.  

5. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie 

projektu Beneficjent Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu  

a Uczestnikowi projektu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zaprzestania świadczenia usług 

określonych niniejszą umową, a w szczególności odszkodowanie, zapewnienie żłobka zastępczego, 

zapewnienie opieki zastępczej i inne. 

 

§ 5 

Rodzic/e zobowiązuje/ą się do:  

1. Zapoznania się i przestrzegania Statutu i Regulaminu organizacyjnego żłobka „Zielony Zakątek” oraz 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na 

aktywizację zawodową mieszkańców Oławy. 

2. Osobistego przyprowadzania dziecka do żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego 

upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej. 

3. Przyprowadzenia do żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć. 

4. Bezzwłocznego aktualizowania swoich numerów telefonów prywatnych i służbowych, pod którymi 

można pilnie skontaktować się w sprawach dotyczących dziecka. 

5. Informowania dyrektora lub opiekuna grupy o ewentualnej nieobecności dziecka (z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub do godziny 800 danego dnia ) oraz o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku. 

 
§ 6 

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 Beneficjenta 

Projektu. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową ma zastosowanie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie „Zielony zakątek” – żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 8 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.  

 

 
.........................................................................                                               ..................................................  
podpis Uczestnika Projektu                                                                                          podpis Beneficjenta Projektu 
 
 

*Wzór umowy stanowi projekt zapisów umowy, które w  szczególnych okolicznościach mogą ulec zmianie.   


