
Umowa nr : ZSP8.4370. …… .20…… . EM 

o świadczenie usług żywieniowych 

Zawarta w dnia…………………….. w Żorach, pomiędzy  Gminą Miejską Żory- Zespołem 

Szkolno-Przedszkolnym  nr 8 w Żorach reprezentowanym przez dyrektora Panią  Gabrielę   

Raczyńską zwaną  w dalszej części Szkołą, 

a  

Panią/Panem…….……………………………………………………………zamieszkałą/ym 

w …………..……………… ul.………………………………….. rodzicem/opiekunem 

prawnym dziecka wskazanego w § 1, zwanej/ym w dalszej części Opiekunem.  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zapewnienie możliwości korzystania z obiadów przez małoletniego 

…………………………………….., ucznia klasy…………..Szkoły Podstawowej nr 8 w 

Żorach. 

§ 2 

1. Szkoła zapewnia dziecku Opiekuna w okresie od wrzesień 2017 do czerwiec 2018 

odpłatne korzystanie z obiadów. 

2. Opiekun zobowiązuje się pokryć koszty obiadów w wysokości 4,50zł za jeden obiad 

dziennie. 

§ 3 

1. Należność za poprzedni miesiąc Opiekun obowiązany jest uiszczać  zgodnie z 

kwotą na fakturze wynikającą z rozliczenia za obiady  do 15 dnia następnego 

miesiąca. Faktura płatna jest przelewem na rachunek szkoły 86 1050 1070 1000 

0023 5117 6520  

2. W przypadku nie zapłacenia w terminie faktury za obiady, od 16 dnia miesiąca 

dziecka nie będzie korzystało z obiadów 

3. W przypadku niekorzystania przez dziecko w danym dniu z obiadu z powodu absencji 

np. choroba dziecka, wyjazd na wycieczkę, wyjście do kina itp., Opiekun zwolniony 

będzie z obowiązku zapłaty należności za obiad, jeśli fakt  rezygnacji z obiadu zgłosi 

dzień wcześniej lub w danym dniu najpóźniej do godz. 8,00  tego dnia. Zgłoszenie 

może nastąpić telefonicznie pod nr tel: 537 399 430  lub osobiście u intendentki  

Brak zgłoszenia mimo nieobecności dziecka będzie skutkowało naliczeniem opłaty za 

obiad. 

4. W przypadku gdy zapłata faktury  dokonana zostanie przez Opiekuna przelewem, za 

dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Szkoły. 



5. Od należności nieuiszczonych w terminie naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. 

6. W przypadku zwłoki Opiekuna w zapłacie należności przez okres dłuższy niż 30 dni 

Szkoła uprawniona będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

7. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 4 

Zasady organizacji pracy Szkoły określa jej Statut i inne wewnętrzne uregulowania. 

§ 5 

W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Szkoła:      Podpis Rodzica/opiekuna: 

        

     

…………………..     ……………………………… 

 

 

Uwagi: 

 dziecko będzie chodzić na obiady w wybrane dni tygodnia …...................................... 

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

 


