
„Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce przedszkolnej” 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna : ………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

 Oświadczam, iż syn / córka ………………………………………………  kl. …………….. 

             (Imię i nazwisko dziecka) 

będzie korzystał/a z obiadów w stołówce w dniach: 

poniedziałek       wtorek   środa        czwartek         piątek   cały tydzień  

 Koszt jednego dwudaniowego obiadu wynosi 4,00 zł.  

Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej wydawane są w godzinach od 12.15 do 13.30. 

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry na konto samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej 
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie naliczane 
będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 
pisemnie, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (pod numerem tel. 33 8488 390). 
Wszystkie nieobecności zgłoszone odpowiednio będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.  
Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.  
W razie zbyt dużej liczby chętnych dzieci na obiady przeprowadzona zostanie dodatkowa 
rekrutacja zgłoszeń. Regulamin korzystania ze stołówki dostępny jest w Szkole i na stronie  
www.sp.polanka-wielka.iap.pl 

         …………………………… 

                 (data i podpis rodzica) 
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