
Deklaracja korzystania z obiadów przygotowywanych w stołówce 

Gminnego Przedszkola Publicznego w Dębem Wielkim  

w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. WBK w Dębem Wielkim 

1. Imię i nazwisko ucznia…………………..……oddział….……… 

2. Imię i nazwisko rodzica………………………..…………… telefon: 

…………………………… 

3. Zasady korzystania z obiadów w szkole: 

1) Cena dożywiania: 9,00 zł. (śniadanie, obiad dwudaniowy  

i podwieczorek) 

2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry za cały miesiąc w terminie do 

7 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy o numerze 79 9226 0005 

0001 6724 2000 0450, odbiorca: Gmina Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-

311 Dębe Wielkie, w tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko, klasę 

ucznia i Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim. 
W wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodziców, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, wpłaty przyjmowane mogą być w późniejszym terminie. 

3) Wszystkie odpowiednio zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty 

za kolejny miesiąc. Za miesiąc czerwiec zwroty z powodu zgłoszonych 

nieobecności będą dokonane do dnia 15 lipca. 

4) Nieobecność ucznia należy zgłosić w sekretariacie szkoły osobiście lub 

telefonicznie (25 757 77 79 wew. 20 lub 23) najpóźniej danego dnia do 

godziny 8.15. 
5) W przypadku niezgłoszenia nieobecności do godz. 8.15 danego dnia, 

należność za obiad w danym dniu nie podlega zwrotowi. 

Ważne! Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem 
nowego miesiąca.     

W przypadku niedokonania wpłaty szkoła będzie dochodziła należności wraz 

z odsetkami ustawowymi za nieopłacone obiady. Jeśli dokonujecie Państwo 

wpłat przez Pocztę Polską lub inne placówki proszę o podanie nr konta, na 

które będzie można dokonać zwrotu nadpłaty (z imieniem i nazwiskiem 

właściciela konta): 

……………………………………………………………………………… 

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

zobowiązuję się do dokonywania wpłat w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca  oraz do przestrzegania powyższych zasad. 
 

………………………  ……………………………………… 
(data)         (czytelny podpis rodzica) 

 

Deklaracja korzystania z obiadów przygotowywanych w stołówce 

Gminnego Przedszkola Publicznego w Dębem Wielkim  

w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. WBK w Dębem Wielkim 

4. Imię i nazwisko ucznia…………………..……oddział….……… 

5. Imię i nazwisko rodzica………………………..…………… telefon: 

…………………………… 

6. Zasady korzystania z obiadów w szkole: 

1) Cena dożywiania: 9,00 zł. (śniadanie, obiad dwudaniowy  

i podwieczorek) 

2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry za cały miesiąc w terminie do 

7 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy o numerze 79 9226 0005 

0001 6724 2000 0450, odbiorca: Gmina Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-

311 Dębe Wielkie, w tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko, klasę 

ucznia i Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim. 
W wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodziców, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, wpłaty przyjmowane mogą być w późniejszym terminie. 

3) Wszystkie odpowiednio zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty 

za kolejny miesiąc. Za miesiąc czerwiec zwroty z powodu zgłoszonych 

nieobecności będą dokonane do dnia 15 lipca. 

4) Nieobecność ucznia należy zgłosić w sekretariacie szkoły osobiście lub 

telefonicznie (25 757 77 79 wew. 20 lub 23) najpóźniej danego dnia do 

godziny 8.15. 
5) W przypadku niezgłoszenia nieobecności do godz. 8.15 danego dnia, 

należność za obiad w danym dniu nie podlega zwrotowi. 

Ważne! Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem 
nowego miesiąca.     

W przypadku niedokonania wpłaty szkoła będzie dochodziła należności wraz 

z odsetkami ustawowymi za nieopłacone obiady. Jeśli dokonujecie Państwo 

wpłat przez Pocztę Polską lub inne placówki proszę o podanie nr konta, na 

które będzie można dokonać zwrotu nadpłaty (z imieniem i nazwiskiem 

właściciela konta): 

……………………………………………………………………………… 

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

zobowiązuję się do dokonywania wpłat w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca  oraz do przestrzegania powyższych zasad. 
 

………………………  ……………………………………… 
(data)         (czytelny podpis rodzica) 

 


