
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

dla klas I – VIII 

w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych 

w roku szkolnym 2022/2023 

od 01.09.2022 do 23.06.2023 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia  …………………………………………..….. klasa ….………… 

2. Imię i nazwisko rodzica …………………………………….… nr tel. ……………………. 

    adres e-mail ………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj diety / alergie pokarmowe (jeśli dotyczy)  

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

 

4. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

a) Zapisy na obiady przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły. Zgłoszenia dokonuje rodzic 

(opiekun prawny), wypełniając druk niniejszej deklaracji. 

b) Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z dołu. Stawka za obiad wynosi: 

- klasy I-III 12,50 zł 

- klasy IV-VIII 13,50 zł 

c) Opłata miesięczna za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej stanowi iloczyn opłaty za 

obiad i liczby dni w danym miesiącu, w którym są wydawane. Wpłata za obiady dokonywana 

jest do 10 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. 

Wpłat dokonujemy przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w aplikacji 

iPrzedszkole. 

d) Absencję ucznia na obiadach należy zgłaszać za pośrednictwem aplikacji iPrzedszkole do 

godziny 7:00 w dniu nieobecności. 

e) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od 

wpłaty za dany miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po 

terminie. 

f) Jeżeli uczeń uczestniczy w wycieczce (wyjściu), to obowiązek zgłoszenia nieobecności 

ucznia spoczywa na rodzicu. 

g) W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie 

szkoły. 

 



h) Obiady w klasach I – VIII wydawane będą w godzinach: 

  11:30 – 13:10 

 

5. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałam/em się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej zawartymi w punkcie 

4. 

b) Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na zasadach określonych w punkcie 

4 w okresie od …………………….. do ……………………… 

c) Zobowiązuje się do dokonywania terminowych wpłat. W przypadku niedokonania wpłaty 

w powyższym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległości  

w płatnościach będą egzekwowane w procesie windykacji należności w trybie egzekucji 

administracyjnej. 

 

 

 

…………………………..………………………  

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


