
ДЕКЛАРАЦІЯ ОБІДУ 

 

Заявляю, що дитина ............................................................................................................................. .................................

      ( ім'я та прізвище учня/учениці ) 

Учень/учениця ...................класу, буде обідати в шкільній їдальні у 2022/2023 навчальному році. 

Вартість обіду буде сплачена банківським переказом  на банківський рахунок школи: 

•   Номер шкільного банківського рахунку: 

GETIN NOBLE BANK NR  55 1560 0013 2557 1240 8834 0005 

•   Ім'я отримувача: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Gospodarcza 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza 
•   Найменування платника: Ім'я та прізвище, адреса платника 

•   Назва: Харчування(Żywienie) / місяць і рік/ ім'я та прізвище дитини/ клас 

При цьому беру до відома: 

 

1. Ціна за одиницю обіду – 5,50 злотих. Ця сума, помножена на кількість днів харчування в місяці, є сумою до 

оплати. 
2. Інформація про розмір плати за даний місяць надається керівником світлиці батькам / законним опікунам 

учня, зарахованого на шкільні обіди, у вигляді письмової інформації або з використанням прийомів 

дистанційного спілкування. 

 

УВАГА! Розмір оплати обідів повинен відповідати інформації, отриманої керівника світлиці ( без можливого 

заокруглення ). 

 

3. Плата за харчування сплачується щомісяця до 15 числа кожного місяця. Датою сплати збору вважається 

дата зарахування належної суми на банківський рахунок школи. 
4. Несплата у встановлений строк призводить до автоматичного призупинення видачі обідів та до суми, 

належної до сплати , використаної дитиною (відповідно до Указу Президента міста Домброва Гурніча). 
5. У разі більш тривалої відсутності дитини в школі (наприклад, через хворобу) відрахування відбуваються з 

другого дня відсутності, якщо про відсутність дитини не повідомляється раніше (в день, що передує 

відсутності дитини в школі). 
Індивідуальні обіди, не використані дитиною, не відраховуються, якщо не повідомляється про 

відсутність дитини в школі. 

Батьки можуть повідомити про відсутність по телефону (0-32) 264 05 26 з проханням зателефонувати 

в шкільну світлицю або зв'язатись з керівником світлиці через електронний щоденник.   
Відрахування переносяться на наступний місяць (не використана учнем сума віднімається з платежу за 

наступний місяць). Батьки / опікуни  можуть звернутися до директора школи за поверненням коштів за 

безготівковим розрахунком. 

 

Я погоджуюсь здійснювати повернення переплат за подачу банківським переказом на рахунок No:     

 

.......................................................................................................... .........................................................................................  

 

що належать до .............................................................................................................. .......................................................... 

 

6. Правила поведінки в шкільній їдальні регламентуються положеннями, розміщеними в їдальні і 

розміщеними на сайті школи, з якими учнів ознайомлює завідувач світлиці, а  батьки зобов'язані 

ознайомитися особисто. 

 

Заявляю, що ознайомився з чинними правилами користування шкільною їдальнею та правилами здійснення 

платежів за харчування і зобов'язуюсь їх дотримуватися 

 

 

..............................................................................    контактний телефон............ ................... e-mail.........................................                
(дата і підпис батьків/законного опікуна)    


