
 
……………………………………………………………………..   Lubiana, dnia ……………..……………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

 

……………………………………………………………………..  
adres zamieszkania   

 

……………………………………………………………………..  
  

 

……………………………………………………………………..  
telefon kontaktowy  

 

DEKLARACJA  
korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 

 w SZKOLE PODSTAWOWEJ w LUBIANIE 

 
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2019/2020 przez mojego syna /córkę  

 

 

...............................................................................................               ..............................    
                                                    imię  i   nazwisko  dziecka                                    klasa  

 

z obiadów szkolnych: 

 zupa 

 drugie danie 

(zaznaczyć znakiem X  wybraną opcję) 
 

I. Zasady korzystania z obiadów: 
 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są u intendentki szkoły. Zgłoszenia dokonuje rodzic / opiekun prawny, 

wypełniając druk niniejszej deklaracji.  

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca. Opłata wnoszona 

przez rodzica / opiekuna prawnego obejmuje koszt produktów użytych do przygotowania posiłków  

i wynosi dziennie: 

- 1,00 zł - zupa 

- 5,00 zł - II danie  

3. Opłata miesięczna za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej stanowi iloczyn opłaty za posiłek i liczby 

dni w danym miesiącu, w którym są wydawane posiłki  

                                 WRZESIEŃ to 16 dni ( 9-30.09.2019r.):  

                                                                      zupa = 16,00 zł  

                                                                      II danie = 80,00 zł 

                                                                      dwa dania = 96,00 zł 

4. W przypadku nieobecności (od 3 dni) ucznia w szkole przysługuje możliwość ich odliczenia,  

pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godz. 800
 w sekretariacie szkoły pod nr tel. 95 768 57 21  

lub u intendentki. 

5. Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi! 

6. Zwrotu opłaty dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiły nieobecności,  

w formie zmniejszenia opłaty za obiady za ten miesiąc.  

7. WAŻNE! W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie  

u intendentki szkoły. 

 

II. Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/zapoznałam się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi powyżej oraz na 

stronie internetowej szkoły www.szkolalubiana.pl i akceptuję je w całości. 

2. Za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuję się wnosić opłatę terminowo i regularnie. 

3. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że brak wpłaty do 15-tego dnia  każdego miesiąca, powoduje 

skreślenie ucznia z listy osób korzystających z obiadów od 16-tego dnia danego miesiąca. 
  
 

 

 

         ..........................................................  
             czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

http://www.szkolalubiana.pl/

