
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu jadalni szkolnej 

w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej  

w Sromowcach Wyżnych 

 

Umowa nr. …  o korzystanie z dożywiania  

w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych 

 w roku szkolnym 2022/2023 

 
zawarta w dniu …………………………… roku pomiędzy Szkołą Podstawową im. dh. Olgi 

Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych,  reprezentowaną przez Dyrektora, Joannę Workowską, zwaną 

dalej Szkołą 

a Panią/Panem ..................................................................................................................... 

zam................................................................................................................................................ 

będącą/będącym Rodzicem/Opiekunem Prawnym, zwaną/zwanym dalej Rodzicem 

następującej treści : 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z dożywiania w szkole przez dziecko / dzieci : 

 

1. ……………………………………………………………………...... 

(imię, nazwisko, klasa) 

2. ……………………………………………………………………...... 

(imię, nazwisko, klasa) 

3. ……………………………………………………………………...... 

(imię, nazwisko, klasa) 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………… 2022 roku do …………..…… 20… roku. 

 

§ 3 

1. Całkowita cena jednodaniowego obiadu wynosi 12 zł, cena ,,wsadu do kotła”, którą pokrywa  

Rodzic, wynosi 4,50 zł. 

2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca w wyznaczanym 

dniu/ dniach i po uzyskaniu informacji o  faktycznej kwocie należności (4.50 x liczba posiłków).  

3. Opłaty przyjmuje  sekretarz szkoły. 

4. Nieobecność dziecka na dożywianiu należy zgłaszać najpóźniej do godziny 14.30 dnia 

poprzedzającego nieobecność. 

5. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z obiadu w danym dniu lub zgłoszenia po terminie, zostaną  

naliczone koszty posiłku. 

6. Zgłaszanie nieobecności dziecka: poprzez dziennik „Librus” odbiorca sekretariat. 

§ 4 

1. W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty,  

z określeniem pięciodniowego terminu płatności zaległej należności. 



2. Brak wpłaty należności, o której mowa w ust. 1, spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego 

oraz uniemożliwi dziecku korzystanie z dożywiania w szkole. 

§ 5 

Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez Szkołę 

Podstawową im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych w zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Strony mogą rozwiązać umowę z końcem miesiąca, z zachowaniem 5-dniowego terminu 

wypowiedzenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozwiązania umowy na mocy 

porozumienia stron. 

3. Rezygnacja z dożywiania (wymagane jest rozwiązanie umowy, o czym mowa w ust. 1) wymaga 

formy pisemnej (według wzoru nr 1). 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla szkoły, jeden dla rodzica. 

 

     

 

 

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

   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                             (Dyrektor szkoły) 

 

 

Dane kontaktowe: 

telefon rodzica/opiekuna: ............................................................. 

 


