
Umowa Nr     ………………………

zawarta w dniu ……………………pomiędzy

Gminą Miasta Jaworzna
NIP  632 201 00 13
Szkołą Podstawową nr 20 w Jaworznie
ul. Nauczycielska 20, 43-607 Jaworzno
zwaną dalej Szkołą
Umowa zawierana jest w imieniu Gminy Miasta Jaworzna przez:
Panią Katarzyna Gniadek - Dyrektora Szkoły
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Jaworzna.

a

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia:

1) Panią …………………………………...…………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………...

Numer PESEL - ……………………….………………

2) Panem ………………………………………………………………………………………………..……………...…
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………...

Numer PESEL - ……………………….………………

zwanymi dale Rodzicami.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez dziecko:

.............................................................................................................................................................
imię i  nazwisko

zwane dalej Uczniem.

§ 2.

Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ……..………………... do dnia

……………………………...

§ 3.

1. Szkoła zapewnia Uczniowi odpłatne korzystanie z wyżywienia w formie obiadu w dni robocze

od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz dni  przerw świątecznych.

2. Kwota stawki za obiad wynosi 3,50 zł i obejmuje koszty surowca przeznaczonego do przygotowania

posiłku (tzw. wsad do kotła).

§  4.

1. Minimalny okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc.

2. Rodzice zobowiązują się do wnoszenia comiesięcznych opłat z tytułu korzystania przez Ucznia z obiadów.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie Ucznia stanowi iloczyn liczby obiadów, z których

on skorzystał w danym miesiącu  i kwoty stawki, o której mowa w § 3 ust. 2.



4. Każdą nieobecność na obiadach należy zgłosić danego dnia do godziny 8:00 na numer sekretariatu

szkoły.

§ 5.

1. Rodzice dokonują opłaty z tytułu korzystania przez Ucznia z obiadów w danym miesiącu na rachunek

bankowy wskazany w ust. 4, w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia następnego miesiąca, z tym

zastrzeżeniem, że wniesienie opłaty za miesiąc czerwiec należy dokonać z góry do dnia 20 czerwca.

2. W  terminie do 10. dnia miesiąca Szkoła przekazuje Rodzicom informację, o wysokości opłaty

za korzystanie Ucznia z obiadów w poprzednim miesiącu.

3. W przypadku nieskorzystania przez Ucznia w czerwcu z pełnej liczby obiadów będącej podstawą

do obliczenia opłaty za ten miesiąc jego rodzicom przysługuje  zwrot opłaty za niewykorzystane obiady.

4. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły numer:

43 1030 1159 0000 0000 9207 5000
5. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie, o której mowa w § 4 ust. 1,  nalicza się  odsetki  ustawowe

za opóźnienie.

§ 6.

1. Zapisy na obiady można dokonać w dowolnym momencie trwania roku szkolnego, ale następuje

wyłącznie z dniem pierwszego danego miesiąca.

2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem

na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.W przypadku braku wniesienia opłaty za korzystanie przez Ucznia z obiadów w poprzednim miesiącu

Szkoła jest uprawniona do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 7.

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozpoznanie Sądu Rejonowego

w Jaworznie.

§ 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają uzgodnienia stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Dyrektora Podpisy Rodziców

1. …………………………………………………………

……….…………………………... 2. …………………………………………………………


