
DEKLARACJA   OBIADOWA 
/ UWAGA! Nie wypełniają osoby starające się o pomoc w postaci finansowania obiadów  

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / 

 
 

Oświadczam, że dziecko ……………………………………………....................................  

(imię i nazwisko ucznia) 

uczeń / uczennica klasy ………………. będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej 

w roku szkolnym 2017 / 2018. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości: 

 

1. Cena obiadu jednostkowego wynosi 3,50 zł. Kwota ta pomnożona przez ilość dni 

żywieniowych w miesiącu stanowi kwotę abonamentu. 

2. Abonament na dany miesiąc należy uiścić z góry, w terminie podanym do 

wiadomości rodziców lub w dniu zgłoszenia dziecka na obiady (jeśli zgłoszenie 

będzie miało miejsce później, niż wypadający w danym miesiącu termin 

płatności).  

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wpłata 

nieterminowa skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych od należnej kwoty. 

Wpłaty dokonuje się u kierownika świetlicy w godzinach jego pracy.  

Informacja dotycząca terminu oraz wysokości opłaty za dany miesiąc podawana jest 

przez kierownika świetlicy rodzicom / opiekunom prawnym ucznia zapisanego na 

obiady szkolne w formie informacji pisemnej. 

Rodzic / opiekun ma prawo wnioskować do dyrekcji szkoły o zmianę terminu 

płatności za obiady dziecka (okresowo lub całorocznie). W tym celu należy złożyć 

stosowne podanie w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy. 

3. Pojedynczych, nie wykorzystanych przez dziecko obiadów nie odlicza się, chyba, 

że nieobecność dziecka w szkole w tym dniu zostanie wcześniej zgłoszona. 

4. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole (np. choroba) odliczenia 

następują od drugiego dnia nieobecności, chyba, że absencja dziecka zostanie 

zgłoszona wcześniej. 

 
Nieobecność można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (0-32) 264 05 26 prosząc 

o połączenie ze świetlicą szkolną lub osobiście w świetlicy.   

Odliczenia przechodzą na następny miesiąc (kwotę nie wykorzystaną przez ucznia 

odlicza się od wpłaty za kolejny miesiąc). Rodzic / opiekun może wnioskować do 

dyrektora szkoły o zwrot w formie wypłaty pieniężnej. 

 

5. Zasady zachowania w stołówce szkolnej reguluje regulamin wywieszony w sali 

świetlicy, z którym uczniowie zostają zapoznani przez kierownika świetlicy, 

a z którym rodzice zobowiązani są zapoznać się osobiście. 

 

 

 

                                                                             ………………………………… 
                                                                                           (podpis rodzica, opiekuna)    


