
UMOWA O KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW  

w roku szkolnym 2021/2022   

 

Zawarta w dniu................................ pomiędzy Gminą Zabrze reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej  nr 28 im. Miłośników  Rokitnicy  w  Zabrzu, z  siedzibą przy ul. Kosmowskiej 43  zwaną  

w treści umowy „Zobowiązanym” a Panią/Panem …........................................................................ 

legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ...................................................................... 

wydanym przez................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy „Uprawnionym” o następującej treści : 

 

§1 

 

Zobowiązany zapewni dziecku Uprawnionego..................................................................................  
                                                                                       imię, nazwisko dziecka  
dzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) w czasie pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym.           

§2 

 

1.Uprawniony zobowiązuje się do pokrycia kosztów surowca posiłków w wysokości 7 złotych za  

 dzienne wyżywienie. 

 

2.Uprawniony płacić będzie Zobowiązanemu należność, o której mowa w §2. pkt.1,  miesięcznie 

w terminie do 10-go każdego miesiąca na konto szkoły: 55 1050 1230 1000 0023 5388 6068     

(w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc).  

 

3.W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, obiady zostaną zawieszone do momentu 

potwierdzenia uregulowania należności. 

                                                      

4.Nieobecność dziecka na obiedzie musi być zgłaszana na bieżąco do godz. 8.00, pod nr tel.    

(32) 272 24 65, wew. 26 lub przez mobiDziennik, do „wychowawcy → świetlica”, w celu 

odliczenia kosztów obiadów. Zgłoszenia dokonane w późniejszych godzinach będą uwzględniane od 

następnego dnia. 

 

5. Koszty niewykorzystanych obiadów będą odliczone przy opłacie za następny miesiąc. 

 

§3 

 

Umowa  zostaje zawarta na czas od.........................................do....................................................                              

 

 

§4 

 

1.Uprawniony może rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego  okresu wypowiedzenia, 

przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego (rozwiązanie umowy w formie pisemnej). 

 

2.Zobowiązany może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Uprawniony zalega z należną opłatą. 



§5 

 

Ze strony Zobowiązanego funkcję koordynatora pełni kierownik świetlicy – Małgorzata Strugała. 

   

 

§6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

                                                                 

§7 

      

 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej   

ze stron. 

 

 

§8 

 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i będą określone aneksem do niniejszej 

umowy. 

 

 

 

 

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

podpis Rodzica/Opiekuna dziecka                                 podpis Zobowiązanego 

 

tel. kontaktowy ...................................... 

                                                                            
 

 
 


