
DEKLARACJA OBIADOWA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. św. HUBERTA W KOŁBASKOWIE 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Imię i nazwisko rodzica  

Tel. kontaktowy  

E-mail  

 
Deklaruję: 
Korzystanie dziecka z obiadów w okresie od………………….do…………………. 
 
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc dokonuje się na określoną kwotę do 
   12-go bieżącego miesiąca ( data wpływu na konto) w formie przelewu na konto   
    ZEAS w Kołbaskowie : 
    46 1240 3927 1111 0010 7139 4128 
    Przy wpłacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka za które dokonano wpłaty. 
2. Kartki z informacją o wysokości kwoty za obiady będą rozdawane dzieciom na 
    początku każdego miesiąca. 
3. W przypadku braku wpłaty do końca miesiąca, dziecko nie może uczęszczać na 
    obiady w kolejnym miesiącu. 
4. W przypadku wpłaty w późniejszym terminie naliczane będą odsetki ustawowe od 
     dnia 12-go do dnia wpływu na konto. 
5.  Nieobecność dziecka w szkole można zgłosić do godz. 7.15 
     mailowo zpokolbaskowo@wp.pl lub telefonicznie 91 311 95 05 
6.  Nieobecności dziecka zgłoszone do godz. 7.15 podlegają odliczeniu. W 
     przypadku zgłoszenia nieobecności po godz 7.15 lub nie zgłoszenia nieobecności i 
     braku dziecka w szkole, rodzic może odebrać posiłek dziecka w kuchni szkolnej   
     do godz. 13.00 (odbiór z własnymi pojemnikami). 
7.  Rozliczenie zgłoszonych nieobecności nastąpi po zakończeniu miesiąca. 
8.  W przypadku sukcesywnie zgłoszonych nieobecności opłata za miesiąc następny 
     będzie pomniejszona o kwotę nadpłaty. 
9.  Odliczeniu nie podlegają jednorazowe posiłki opuszczone przez ucznia w dniu 
     pobytu, spowodowane spóźnieniem się  lub wcześniejszym odebraniem dziecka z 
     zajęć. 
     W związku ze wzrostem cen towarów i usług, istnieje możliwość zmiany ceny 
     obiadu w ciągu roku szkolnego, o czym poinformujemy Państwa miesiąc 
     wcześniej. 
 
    Cena za obiad (zupa +II danie) wynosi 5,50 
 
Deklaruję się dokonać opłaty za obiady w szkole do 12 – go każdego miesiąca 
 
                                                                     …………………………………………… 
                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 



Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami zawartymi powyżej i jestem świadomy/a 
konsekwencji wynikających z niewywiązywania się z wyżej wymienionych punktów. 
W przypadku niedopełnienia jednego z nich nie wnoszę żadnych pretensji z tego tytułu. 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Szkoły 
Podstawowej 
    im. św. Huberta w Kołbaskowie. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Posiadam prawo poprawienia (dostosowania) podanych danych osobowych. 
 
 
 
                                                                                                 …………………………………………………………… 

                                                                                                     data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


