
 
Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej 

w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 
w roku szkolnym 2020/2021 

1.Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………klasa…………………… 
2.Imię i nazwisko rodzica…………………………………………………….tel. kontaktowy……… 
   adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………. 
3.Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 
1)Cena za obiad wynosi 3,90zł-ustalona jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie na dany rok kalendarzowy i może ulec zmianie. 
2)Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc, w terminie zgodnym z 
regulaminem, podanym  co miesiąc, na stronie internetowej szkoły i na tablicy 
informacyjnej. 
Brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów, a za dotychczas 
przygotowane w danym miesiącu posiłki należy uiścić należną kwotę. 
3)W przypadku, gdy opłata na konto wpłynie po wyznaczonym terminie pieniądze  
zostaną zwrócone na konto wskazane w deklaracji. 
4)W przypadku nieobecności dziecka można dokonać odliczenia obiadu, jeżeli 
nieobecność ta zostanie zgłoszona do godz.8.00 z wyprzedzeniem jednego dnia 
roboczego poprzedzającego nieobecność dziecka. Odpisy można zgłaszać 
telefonicznie(nr.tel.413676189 w.24,25). Kwoty za wszystkie nieobecności zwracane 
będą  na koniec miesiąca. 
5)W przypadku nieplanowej nieobecności dziecka na obiedzie przygotowany dla niego 
posiłek można pobrać ,,na wynos” w godzinach wydawania-11.45-14.00. 
6)W przypadku rezygnacji z wyżywienia, fakt ten należy zgłosić pisemnie do kierownika 
świetlicy, z wyprzedzeniem trzech dni roboczych przed planowanym terminem zmian. 
4.Deklaracja 
1)Potwierdzam, że zapoznałem(am)się z zasadami korzystania z wyżywienia 
  w stołówce szkolnej 
2)Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na zasadach określonych 
   w okresie od …………………… do…………………(dzień, miesiąc, rok) 
   w następujące dni tygodnia(właściwe zaznaczyć x) 
 

 
 
 

3)Zobowiązuję się do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem. 
Przyjmuję do wiadomości, że nieterminowe uiszczanie opłat wiąże się z naliczaniem 
odsetek.  
Nr rachunku bankowego do dokonywania zwrotów za obiady: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat :  
Bank ING Bank Ślaski SA/O.w Łodzi ul.Srebrna 32 
60105014611000002353398684  
dla Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy 
/dopisać imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata/ 
 
 
………………………….            ………………………………………… 
 data        podpis rodzica 
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