
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie 

________________________________________________________________________________ 
 

Lublin, dnia ………………..……… 

 

DEKLARACJA 

przystąpienia do korzystania z wyżywienia dla uczniów/wychowanków oddziału przedszkolnego 

 

Informuję, że moje dziecko (imię i nazwisko)……………………………………………………………… 

klasa …………… 

 

w terminie 04.09.2018r. - 18.06.2019r. będzie korzystało z wyżywienia – obiadu uczniowskiego. 

 

Zobowiązuję się do wnoszenia opłat z góry, najpóźniej do 5-go każdego miesiąca żywieniowego. 

Wyjątek stanowi opłata za miesiąc wrzesień , którą przyjmować będziemy do dnia 10.09.2018r. 
Wysokość należności za posiłki podana będzie na stronie internetowej szkoły. 

Informacja o indywidualnym rozliczeniu podana zostanie osobiście, na indywidualne konto ucznia 

w dzienniku elektronicznym LIBRUS, na e-mail rodziców/opiekunów prawnych. 

Absencję dziecka należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 14.00, a w wyjątkowych 

sytuacjach dnia bieżącego do godz. 7.30. 

Zgłoszeń nieobecności dokonywać należy osobiście: w sekretariacie szkoły, telefonicznie 8152616 06 

lub e-mailowo: poczta@sp46.lublin.eu 

Przyjmuję do wiadomości, że brak wpłaty na konto szkoły może spowodować wstrzymanie żywienia, a brak 

uregulowania zaległości we wpłatach w ciągu kolejnych 5 dni od daty wymagalności spowoduje skreślenie 

dziecka z listy stołujących się. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto  BANK PEKAO S.A. 

83 1240 1503 1111 0010 8460 0144 

Szkoła Podstawowa nr 46  ul. Biedronki 13 20-543 Lublin 

W tytule przelewu należy umieścić : imię i nazwisko dziecka ( w mianowniku np. Izabela Kurowska 

bez zdrobnień np. Kasia ), klasę, miesiąc, za który dokonywana jest płatność. 

Wpłaty dokonuje się oddzielnie za obiady, oddzielnie za ustawowe odsetki. 

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia w szkole. 

Koszt niewykorzystanych posiłków zostanie odliczony od należności za następny miesiąc. 

Prośba do rodziców: proszę o wpłacanie kwoty należnej bez zaokrągleń  w górę, ułatwi to rozrachunki 

z rodzicami  tj. jeżeli do zapłaty jest kwota 65,38zł to taką kwotę należy wpłacić. 

Deklarujący 
Telefon kontaktowy 

rodziców 
e-mail 

Rodzic /Mama   

Rodzic/Tata   

Opiekun prawny   

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                             ( podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


