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UMOWA ZLECENIA NR …….
O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ OPIEKUNA DZIENNEGO

zawarta w Rybniku dnia ……………… r. pomiędzy
Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Wojciecha Świerkosza Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnika – zwanym dalej Zleceniodawcą 
a
…………………, zamieszkałą w ……………, ul. …………………….., legitymującą się dowodem osobistym ……………., PESEL ………………. - zwaną dalej Opiekunem Dziennym.

§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna nad piątką dzieci w wieku od pierwszego roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia.
Opiekun Dzienny sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3 wpisany jest do prowadzonego przez  Prezydenta Miasta Rybnika wykazu dziennych opiekunów.

§ 2
Obowiązki Opiekuna Dziennego
Opiekun Dzienny będzie świadczył usługi przez maksymalnie 9 godzin dziennie, tj. od godz. ….. do godz. ….., od poniedziałku do piątku w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem: dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej nie dłuższej niż 5 dni roboczych płatnych oraz 5 dni roboczych bezpłatnych.
	Jeżeli wszystkie dzieci zostaną odebrane do domu przez rodziców / opiekunów, Opiekun Dzienny może zakończyć w tym dniu pracę. 
	Termin przerwy wakacyjnej zostanie ustalony pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi i Opiekunem Dziennym.
	Na czas swojej nieobecności z powodu choroby lub zdarzenia losowego, Opiekun Dzienny wskazuje innego opiekuna zatrudnionego przez Zleceniodawcę, który w zastępstwie sprawować będzie opiekę. Osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje opiekuna dziennego, określone w art. 39 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
	W ramach zawartej umowy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, Opiekun Dzienny zobowiązany jest do:

	zapewnienia dzieciom, nad którymi sprawuje opiekę: bezpieczeństwa oraz warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;

właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb będących pod jego opieką dzieci;
prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych odpowiednich do wieku dzieci nad którymi sprawuje opiekę;
higienicznego przygotowywania posiłków dostarczanych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
informowania Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach w kontaktach z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, którymi się opiekuje;
informowania Zleceniodawcy o braku możliwości sprawowania opieki, najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego nieobecność, ze wskazaniem osoby go zastępującej;
współpracy ze Zleceniodawcą;
prowadzenia listy obecności dzieci z uwzględnieniem godzin, w których przebywają one pod jego opieką oraz dostarczanie tej listy do Zleceniodawcy do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta lista dotyczy;
informowania rodziców i opiekunów dzieci znajdujących się pod jego opieką o potrzebie uzupełnienia wyprawki, którą rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu sprawowania opieki nad jego dzieckiem;
 sporządzenia i prowadzenia listy osób upoważnionych do odbioru dziecka, a także  sprawdzania tożsamości osób odbierających dzieci;
 dbania o czystość i estetykę lokalu, w którym pełni opiekę nad dziećmi.
	Opieka sprawowana jest w lokalu przy ul. ……… w Rybniku, wskazanym przez Zleceniobiorcę do którego Opiekun Dzienny posiada tytuł prawny.

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Opiekun Dzienny ma prawo do korzystania z pomocy wolontariusza w zakresie świadczenia opieki nad dziećmi. O rozpoczęciu współpracy z wolontariuszem Opiekun Dzienny powiadamia niezwłocznie Zleceniodawcę, podając imię i nazwisko wolontariusza i udostępnia zawarte z nim porozumienie wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do zajmowania się dziećmi.
Przed podjęciem świadczenia opieki oraz w trakcie jej świadczenia Opiekun Dzienny, osoba go zastępująca oraz wolontariusz są zobowiązani posiadać aktualne badanie sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 ze zmianami).

§ 3
Obowiązki Zleceniodawcy
W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do:
	Udzielania wsparcia w organizacji warunków sprawowania opieki.

Koordynowania i monitorowania usług świadczonych przez Opiekuna Dziennego.
Pomocy w organizowaniu zastępstw w sprawowaniu opieki nad dziećmi, w przypadku zgłoszonej nieobecności Opiekuna Dziennego.
Mediacji i rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Opiekunem Dziennym a rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci będących pod opieką.
Terminowego wypłacania Opiekunowi Dziennemu wynagrodzenia. 
Zapewnienia Opiekunowi Dziennemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki w okresie, w którym świadczyć on będzie usługi opiekuna dziennego.

§ 4
Wynagrodzenie Opiekuna Dziennego
Zasady i wysokość maksymalnego wynagrodzenia opiekuna dziennego określa Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 206/XIV/2015 z dnia 22 października 2015 r w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
W okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie za świadczone przez Opiekuna Dziennego usługi opiekuńcze nie może być wyższe niż 50.922,00 zł tj. 4.243,50 zł miesięcznie i jest uzależnione od iloczynu liczby dzieci objętych opieką przez opiekuna, liczby godzin opieki nad każdym dzieckiem, zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i liczbą dni roboczych w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wynagrodzenie za świadczone przez Opiekuna Dziennego usługi opiekuńcze będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy numer ………………………………….
Od wypłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
Okres realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony – od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 6
Rozwiązanie umowy
Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie później niż do 20 dnia miesiąca, gdzie okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg z początkiem kolejnego miesiąca.
Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Opiekuna Dziennego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak też z innych ważnych przyczyn, które uniemożliwiają Opiekunowi Dziennemu świadczenie usług opisanych w umowie.

§ 7
Odpowiedzialność Opiekuna Dziennego
Opiekun Dzienny ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku sprawowanej przez niego opieki.
	Opiekun Dzienny jest objęty obligatoryjnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
Zleceniodawca, zawiera umowę ubezpieczenia Opiekuna Dziennego, w zakresie 
o którym mowa § 3 pkt. 6 oraz opłaca i finansuje składki na to ubezpieczenie.


§ 8
Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2.	Strony ustalają, że zmianie może ulec liczba dzieci oddanych pod opiekę Opiekuna Dziennego określona w § 1 ust. 1 umowy, przy czym liczba dzieci oddanych pod opiekę nie może zmniejszyć się poniżej trzech, ani zwiększyć powyżej pięciu. Zmiana liczby dzieci będzie następowała poprzez przedłożenie Opiekunowi Dziennemu informacji, w formie pisemnej, o zmianie liczby dzieci, ze wskazaniem dzieci, które będą pozostawały pod jego opieką.
3.	W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4.	Wszelkie spory mogące wyniknąć w wykonaniu umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
5.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


…………..……………………			……….……………………..……
(Opiekun Dzienny)						     (Zleceniodawca)







			




