
Pieczęć Jednostki 

 

Umowa o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w roku 2020/2021 

Zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy Szkołą Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Niemcewicza 

17 reprezentowaną przez Dyrektora Jadwigę Kirejczyk, zwaną dalej ,,Szkołą’’ 

A rodzicem (opiekunem prawnym) …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………. 

            § 1. 

1. Niniejszym strony zawierają umowę dotyczącą zasad odpłatności za posiłki, pozostawiającego pod opieką 

Rodzica dziecka ……………………………………………………………………………………(dalej ucznia) imię i nazwisko dziecka, 

grupa 

2. Rodzic deklaruje, że będzie korzystał z posiłków w stołówce szkolnej w okresie  od 01.09.2020  

do 25.06.2021r.  

            § 2. 

1. Stawka dzienna za posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) w stołówce szkolnej wynosi 8,00 zł. 

2. Z tytułu żywienia dziecka w szkole rodzice /prawni opiekunowie zobowiązują się do pokrycia opłaty 

miesięcznej wynikającej z przemnożenia dziennej stawki żywieniowej i ilości dni nauki szkolnej w danym 

miesiącu. 

3. Dopuszcza się wzrost wysokości stawki żywieniowej, spowodowany wzrostem cen rynkowych artykułów 

spożywczych. 

4. Łączna kwota z tytułu żywienia dziecka płatna jest do 8- go dnia każdego miesiąca na konto bankowe  

o numerze: 29 1560 0013 2034 4966 6000 0001.  

5. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/grupa/miesiąc, za który dokonano wpłaty 

6.  W ostatnim dniu miesiąca za pośrednictwem strony internetowej szkoły (www.sp10lomza.pl) oraz na tablicy 

ogłoszeń będzie przekazywana informacja o wysokości należnej opłaty za dany miesiąc. Informację taką 

można również uzyskać telefonicznie (86 218 90 10 wew. 15).  

7.  Strony postanawiają, że w przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych    

należności. 

8. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty szkoła przekaże 

na podany rachunek bankowy Rodzica: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

http://www.sp10lomza.pl/


            § 3. 

1. Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. 

2. Za odwołania wynikające z absencji chorobowej, wycieczek, sytuacji losowych, konkursów, olimpiad 

odpowiada rodzic (opiekun prawny). 

3. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty  

za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie). 

             § 4. 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron. 

2. Rezygnację z obiadów należy złożyć w formie pisemnej w pokoju 002 do 25-go dnia miesiąca, 

poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja z obiadów. 

 

REZYGNACJA 

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

uczeń klasy ………………………………… nie będzie korzystało z obiadów szkolnych od miesiąca…………… 

         

         Podpis Rodzica 

 

3. Złożenie rezygnacji powoduje rozwiązanie umowy  w trybie porozumienia stron.  

4. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z korzystania z posiłków. 

5. Jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja, należność za obiady zostanie naliczona i będzie podlegać windykacji. 

             § 5. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

             § 6.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Rodzice (opiekunowie)                                 Dyrektor szkoły 

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

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r o Ochronie Danych Osobowych informuję Pana/Panią, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży jest 

administratorem danych osobowych uczniów szkoły. Administrator  danych  osobowych  zbiera  i  przetwarza  dane  osobowe  Pana/Pani  dziecka  i członków  jego  rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły. Informuję,  że  przysługuje Panu/Pani  prawo  do wglądu  do  zebranych  danych  

oraz  uzupełnienie, uaktualnienie  lub  sprostowanie  w  razie  stwierdzenia,  że  dane  są  niekompletne,  nieaktualne  lub nieprawdziwe. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w zakresie nie podlegającym prawu o Systemie Oświaty. Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Jednocześnie zapewniam, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w 

Łomży jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane  i chronione zgodnie z prawem.    

 

                                                                                                                                           Rodzice / opiekunowie …………………………………………………. 



 


