
POROZUMIENIE O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

Zawarte w dniu ………….2021 roku pomiędzy:   Szkołą Podstawową w Albigowej  

reprezentowaną przez Dyrektora Adama Hoły, a rodzicami (prawnymi opiekunami) 
 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 (imiona i nazwisko rodziców)  

 

zam. ………………………………………………………………………………………………....  
 

§ 1. 

Przedmiotem porozumienia jest świadczenie usług przedszkolnych podczas dyżuru 

wakacyjnego dla dziecka: 

……………………………………………..……….,  które korzystać będzie z pobytu w Oddziale   
              (imię i nazwisko dziecka)  

Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Albigowej w okresie od 01.07.2021 r. do 

31.07.2021 r. w zakresie:  

 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki do 5 godzin dziennie (dotyczy dzieci 6-letnich) 

 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie (dotyczy dzieci 6-letnich) 

 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki do 5 godzin dziennie (dotyczy dzieci 5-letnich) 

 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki do 5 godzin dziennie i płatnego nauczania, 

wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie (dotyczy dzieci 5-letnich) 

w godzinach od……….…..do………. 

§2. 

Dziecko korzystać będzie z nastąpujących posiłków (zaznacz właściwe):  

                   Śniadanie               Obiad                  Podwieczorek  

§3. 

1. Oddział Przedszkolny zobowiązuje  się do zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, 

wychowania  i opieki w wymiarze 5 lub więcej godzin dziennie.  
2. Oddział Przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.  

§4. 

1. Rodzice (opiekunowie dziecka) zobowiązują się do terminowego uiszczania comiesięcznej 

opłaty za wyżywienie w wysokości określonej w Zarządzeniu Dyrektora “W sprawie 

ustalenia warunków korzystania ze stołówki oraz wysokości opłat za posilki w przedszkolu”. 
      W dniu podpisania umowy dzienna stawka żywieniowa wynosi: śniadanie 2,00 zł., obiad       
       3,50 zł., podwieczorek 1,50 złotych.  

2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, zmianie ulegają miesięczne 

odpłatności. O tych zmianach rodzice zostaną zawiadomieni poprzez wywieszenie 

informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola. Zmiany takie nie wymagają aneksu do umowy.  

3. Opłata za wyżywienie płatna jest z góry w terminie do 15 - tego dnia każdego miesiąca  na 

konto szkoły Nr 31 1240 2643 1111 0010 9377 4694    

4. W przypadku nieobecności dziecka w Oddziale Przedszkolnym opłata, o której mowa w ust. 

1 podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka, przy czym za pierwszy dzień 

rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka. 

Zwrot  dokonywany będzie w wysokości odpowiadającej iloczynowi dziennej stawki 

żywieniowej i liczby dni nieobecności poprzez pomniejszenie opłaty za następny miesiąc. 

Jeżeli dziecko nieobecne było w ostatnim miesiącu pobytu w Oddziale Przedszkolnym 

zwrot dokonywany jest w gotówce lub na rachunek bankowy  wskazany przez rodziców, 

godnie z dyspozycją rodziców.  

5.   W przypadku opóźnienia w terminie uiszczenia opłat naliczane zostaną odsetki ustawowe.  


