
OŚWIADCZENIE – OBIADY GOTÓWKA  

 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………  

(Imię i nazwisko, klasa)  

Będzie korzystało z obiadu w stołówce szkolnej, w terminie  od……..          do……..  

             (miesiąc, rok)  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW  

 

1. Abonament za obiady pobierany jest w terminie od 3 dni przed upływem ostatniego 

dnia poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce 

szkolnej. Uczeń korzysta z obiadów następnego dnia po zapłaceniu abonamentu.  

2. Informacja o kwocie abonamentu za obiady jest dostępna na stronie internetowej 

szkoły jak również na tablicy informacyjnej obok jadalni. Informację można także 

uzyskać telefonicznie u intendenta lub kierownika świetlicy.  

3. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za 

korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej / 4,00zł / za każdy dzień, z wyłączeniem 

pierwszego dnia nieobecności, w formie odpisu w następnym miesiącu. Odpis jest 

uwzględniany tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do intendenta lub kierownika 

świetlicy.  

4. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłków przez ucznia i braku możliwości 

dokonania odpisu w kolejnym miesiącu żywieniowym, zwrotu opłaty dokonuje się w 

formie przekazu pocztowego lub na konto podane przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wyżej zamieszczonej informacji dla 

rodzica i akceptuję jej warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Imię, nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ :  

Adres:  

Data:  

Podpis: 

 

  



OŚWIADCZENIE – OBIADY KONTO  

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………….. będzie 

korzystało      (Imię i nazwisko, klasa)  

z obiadu w stołówce szkolnej, w terminie od…………do……………..(miesiąc, rok)  

INFORMACJA DLA RODZICA  

1. Informacje odnośnie opłaty za obiady w danym miesiącu można uzyskać na stronie 

internetowej szkoły, telefonicznie lub osobiście u intendenta lub kierownika świetlicy.  

2. Gwarantem korzystania przez dziecko z obiadów od pierwszego dnia danego miesiąca 

jest wpłata w ciągu ostatnich 3 dni roboczych miesiąca poprzedzającego./z wyjątkiem 

m-ca września/  

3. W przypadku płatności w danym miesiącu, żywienie może nastąpić w kolejnym dniu po 

wpłacie.  

4. Uczeń zostaje wpisany na listę obecności obiadowej po otrzymaniu informacji od 

księgowości o wpływie należności na konto szkoły.  

5. Obowiązuje data wpływu na konto szkoły.  

6. Jeżeli wpłata nastąpi w dniu w którym przewidziana została już lista żywionych to wpis 

na listę następuje w kolejnym dniu żywieniowym.  

7. Rodzic po uiszczeniu opłaty ma możliwość przesłania inf. na dziennik elektroniczny do 

kierownika świetlicy w celu potwierdzenia.  

8. Każdorazowy odpis w przypadku nieobecności dziecka należy zgłaszać w dniu 

poprzedzającym nieobecność. Odpis zgłoszony w dniu nieobecności zostaje 

uwzględniony od następnego dnia żywieniowego.  

9. Informacje o nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do 

intendenta lub kierownika świetlicy.  

10. Rodzic zobowiązany jest do każdorazowej informacji o nieobecności dziecka np. ze 

wzg. na wycieczkę, wyjazd z klasą. W przeciwnym przypadku samodzielne odpisy nie 

będą uwzględniane.  

11. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla dziecka, rodzic zobowiązany jest do 

osobistego poinformowania -kierownika świetlicy lub intendenta- do ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią wyżej zamieszczonej informacji dla 

rodzica i akceptuję jej warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Imię, nazwisko rodzica: (opiekuna prawnego) –  

Adres:  

Data:  

Podpis: 


