
Umowa o korzystanie z dożywiania w Zespole Szkól i Placówek        

w Wołkowyi w roku szkolnym 2020/2021 

 

zawarta w dniu …………………………… roku pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek 

w Wołkowyi ul. Szkolna 7 38-610 Polańczyk, reprezentowanym przez Dyrektora Witolda 

Orłowskiego, zwanym 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 ……………… 20… roku do …………..…… 20… roku. 

 

§ 3 

1. Cena jednego jednodaniowego obiadu wynosi 4,00 zł. 

2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc. Należności rodzic wpłaca p. Annie Porębskiej. 

3. Opłata za dożywianie podlega zwrotowi za nieobecność Dziecka - nieobecności 

zgłoszonej. 

1. Nieobecność dziecka na dożywianiu należy zgłaszać: 

1) dzień wcześniej do godz. 14:00 dotyczy dni do wtorku do piątku, 

2) w poniedziałek do godz. 800 dotyczy nieobecności dziecka w tym dniu, 

6. Zgłaszając nieobecność dziecka należy wybierać jedną z możliwości: 

1) pod numerem telefonu 603074191, 

2) osobiście wychowawcy klasy,  

3) osobiście pani Joannie Wojtanowskiej (kucharka) lub p. Annie Porębskiej. 

 



§ 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 siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności. 

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

windykacyjnego oraz uniemożliwi dziecko korzystanie z dożywiania w szkole. 

 

§ 5 

 

Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie 

przez Szkołę Podstawową w Wołkowyi w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§ 6 

 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, z zachowaniem 7-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 pisemnego aneksu. 

 

§ 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: ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wzór nr 1 

 

 

 

Wołkowyja, dnia …………………………….. 

 

 

REZYGNACJA 

 

Ja, ……………………………………………. oświadczam, że moje 

dziecko………………………………………………. uczeń klasy……………………. nie będzie 

korzystało z dożywiania w Szkole………………………… od miesiąca……………………. na 

podstawie § 5 pkt 3 regulaminu korzystania ze stołówki oraz § 5 Umowy o korzystanie 

z dożywiania w Zespole Szkól i Placówek   w Wołkowyi w roku szkolnym …………………  

 

 

            
          ..................................................... 
            Podpis Rodzica 

 

 

 


