Umowa

Zawarta w dniu ………………….
w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice NIP 548 24 30 901 reprezentowaną przez pana
Grzegorza Gabzdyla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach
43-410
Zebrzydowice,
ul. Kochanowskiego
55
na
podstawie
upoważnienia
nr ORO.KDR.2120.8.2017 z dnia 28.08.2017
a
Panią/Panem…………………………………………....zam…………………………..…………………………………………
legitymującą/ym się dowodem osobistym seria ……………nr …………………………… wydanym
przez ……………………………………….…………………………… reprezentującym w dalszej części umowy
rodziców, dotycząca żywienia dzieci.

§1
Szkoła zobowiązuje się do żywienia ucznia
…………………………………………………………………………….……………………………. klasa…………………………
(Imię i Nazwisko)

w okresie trwania całego roku szkolnego 2017/2018.
§2
Żywienie obejmuje obiad, którego dzienny koszt wynosi 3,50 zł.
Miesięczny koszt żywienia ucznia zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu. Szkoła
zastrzega sobie prawo do
podniesienia dziennego kosztu wyżywienia ucznia
spowodowanego podwyżkami cen żywności.
§3
Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia
10 każdego miesiąca, za które wnoszona jest opłata. Wpłat należy dokonać na podstawie
otrzymanego ze szkoły kwitu informującego o należności za obiady w danym miesiącu.
Opłatę uiszcza się na konto nr 57 8470 0001 2001 0069 3547 0003.
Wpłaty przelewem powinny zawierać w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę !!!
§4
Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta
Tel. 32 4693481 wew. 44 lub w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz.
8.15. Wtedy kwota za niewykorzystane obiady pomniejszy należną opłatę za obiady
w następnym miesiącu.

§5
Jeśli zgłoszenie nieobecności o którym mowa w §4 nastąpi po godz. 8.15, wtedy należność
za obiad w tym dniu nie zostanie odliczona. Odliczane będą obiady od dnia następnego
po zgłoszeniu.
§6
Zgłaszanie odpisów za nieobecności w miesiącu czerwcu następuje do 31 maja każdego roku
szkolnego.
§7
1. Umowę może rozwiązać każda ze stron wraz z kończącym się miesiącem
żywieniowym.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku nieopłacenia należności za obiady
w wymienionym w umowie terminie tzn. do 10 dnia każdego miesiąca, za który
wnoszona jest opłata.
§8
Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych
znajdujących się na stołówce szkolnej powstałe z winy jego dziecka.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Rodzice/opiekunowie

………………….…..….

Szkoła

………………………….

