
……………………………………………………….. 

          (pieczęć szkoły) 

UMOWA 

o świadczenie usługi wyżywienia w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych                                 

im. Heleny Babisz,  Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski 

zawarta w dniu……………………………. 

pomiędzy rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka…………………………………………………………. 

 

1. Panią………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                          imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 
adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………… 
 

            tel……………………………………………., e-mail:……………………………………………………………………… 

 

2. Panem………………………………………………………………………………………………………………..……….         

                                                                imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

  

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

            tel……………………………………………., e-mail:……………………………………………………………………… 
 
zwanych w dalszej części umowy „Rodzicami” 
 
a Gminą Piaski – Zespołem Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz, 

reprezentowanym przez Dyrektora  Panią Agnieszkę Wilkołek, zwaną w dalszej części 

umowy „Szkołą”. 

 

§ 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych 

im. Heleny Babisz usług w zakresie  wyżywienia ( śniadanie i obiad)  dla dziecka: 

1) imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………… 

2) data urodzenia dziecka:………………………………….. klasa/ oddział…………………………… 

3) adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………………………………. 

4) PESEL dziecka:……………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.07.2023 r. 

   1. Dziecko w w/w okresie będzie korzystać z usługi dożywiania świadczonej przez Zespół 

Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz  w dni robocze (za wyjątkiem dni 

wolnych od nauki i  przerw ustalonych przez Organ Prowadzący)  

2. W zdeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z wyżywienia: 

 w liczbie ………….. posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiad   (niepotrzebne skreślić). 

3. Wysokość dziennej stawki za korzystanie z wyżywienia wynosi 14,00 złotych, w tym: 

śniadanie 4 zł, obiad 2 –daniowy 10 zł 



4. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wyżywienia wynika z wysokości opłaty 

za posiłki/ posiłek  i liczby dni roboczych w danym miesiącu. 

5. Zmiana wysokości stawki dziennej za korzystanie z wyżywienia nie wymaga zmiany 

niniejszej umowy. 

6. Rodzice zobowiązują się do terminowego i regularnego ponoszenia comiesięcznej 

odpłatności za świadczenie dożywiania dziecka w terminie do dnia 20 każdego 

miesiąca, w którym udzielono świadczenie,  na podstawie wystawionej noty księgowej. 

7. Za zwłokę w dokonywaniu opłat Dyrektor Szkoły może naliczać ustawowe odsetki. 

8. Opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka należy regulować poprzez dokonywanie 

wpłaty wymaganej kwoty na wskazane przez Dyrektora konto bankowe, z podaniem 

w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata. 

9.  Nota księgowa będzie wystawiana i wysyłana elektronicznie na adres e-mail rodzica, 

który zobowiązuje się do regulowania comiesięcznych należności: 

Imię i nazwisko rodzica:…………………………………………………………………………………….…….. 

Adres e-mail:…………………………………………………………… Telefon:…………………………………. 

 

 § 3. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez: 

1) Rodziców, za miesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym do końca miesiąca na 

piśmie do Dyrektora Szkoły; 

2) Dyrektora Szkoły, jeżeli Rodzice nie wnoszą opłat w terminie wskazanym w umowie 

lub zalegają z opłatami co najmniej 1 miesiąc; 

3) każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie. 

 § 4. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają pod rygorem nieważności formy    

        pisemnej. 

 § 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu        

        cywilnego. 

 § 6. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

          ze stron. 

 

 

Bystrzejowice Pierwsze, dnia……………………………………. 

 

 

 

 ………………………………………………………           1.   …………………………………………………. 

                 pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły                podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

                    

        2.   …………………………………………………. 

         podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

   


