
Deklaracja korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Jamnicy w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………...………………………………  
2. Klasa ………………………  
3. Telefon kontaktowy rodzica …………………………………………….................................................. 
4. Okres, w którym będą spożywane posiłki (miesiące od-do lub cały rok szkolny) : 
…………………………………………………………………………………………………............................................  
5. Cena 1 obiadu: 2,50 zł.  
6. Zasady korzystania z obiadów: 
a)   rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Wpłaty należy dokonać 
      w sekretariacie szkoły  do  piątego dnia miesiąca  żywieniowego.  Cennik obiadów będzie 
      wywieszany w szatni na tablicy ogłoszeń i na drzwiach szkoły w odpowiednich terminach. 
b)   rezygnację z zadeklarowanego korzystania z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej lub ustnej  
      w sekretariacie szkoły do 25 dnia ostatniego miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. 
c)  w przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów, rodzic będzie pokrywał koszty  
     niewykorzystanych obiadów. 
d)  dzieci, obecne w szkole, spożywają obiad na terenie placówki i nie wynoszą posiłków na zewnątrz. 
e)  w dniu nieobecności dziecka w szkole rodzic ma prawo przyjść i odebrać obiad w godzinach 
     11.30 -11.40 
f)  w przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się w w/w godzinach po obiad, posiłki te będą wydawane 
     innym dzieciom na zasadzie repet lub dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
g)  obiady nie będą wydawane w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
7. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i je akceptuję.                                                                                   

                                                                                              …………………………………………………………………….  
                                                                                                                                             Data i podpis rodzica 
* Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 03.09.2020r. do godziny 10.00 
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