
 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
Dane ucznia: 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Klasa:……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Dane płatnika (rodzica/opiekuna): 
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………............. 
 
Adres e-mail:................................................................................................................................... 

  
Deklaruję korzystanie w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne z wyżywienia mojego dziecka w  stołówce szkolnej Sz koły Podstawowej 
nr 42 ul. Wałbrzyska 50 w e Wrocławiu. 
 

1. Należność za posiłki, będzie w yliczana na podstawie ilości obiadów w danym miesiącu. Wpłat za zadeklarow ane posiłki należy dokonyw ać 

w  terminie do 28-go każdego poprzedzającego miesiąca (np. za listopad do 28 października) na rachunek bankow y: 
 

PKO BP 52 1020 5226 0000 6002 0416 2285 

W treści należy podać : klasa, imię, nazw isko, miesiąc za jaki jest robiona w płata 
W przypadku niepełnego abonamentu dodatkow o wybrane dni tygodnia. 

 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły. 

 
Intendentka ma praw o nie wydać dziecku obiadu jeśli opłata nie została uiszczona w terminie. 

 
2. Szczegółowa informacja o kw ocie do zapłaty na następny miesiąc w ywieszana jest na drzwiach głównych szkoły oraz na st ronie 

internetow ej szkoły. 

 

 Należy dokonywać wyliczonych przez intendentkę kwot tylko za bieżący miesiąc (nie wpłacamy na miesiące kolejne!), żeby 

zapobiec niepotrzebnym nadpłatom! 
 

 

3. Odw ołanie obiadu (odpis) jest możliw e z w yprzedzeniem - najpóźniej tego dnia, kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, do godziny 9. 

Rezygnację z obiadów  składamy u intendentki telefonicznie lub mailow o (np. telefon został w ykonany w poniedziałek ok. godz. 10, odpis 

obiadu zostaje zrobiony dopiero od w torku)  
 

tel. 071-798-68-82 wew. 113 lub mailowo: Agata.Jedrasik@wroclawskaedukacja.pl 

Uwaga! Nieodwołane posiłki u intendentki przepadają! Odpisy nie są robione na podstawie nieobecności w dzienniku! 

W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów 

odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc lub zwrócona na konto. 

4. Posiłki w ydawane są zgodnie z grafikiem obiadow ym. (Godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie w  danym roku szko lnym, ze 

w zględu na potrzeby wynikające z ilości uczniów korzystających ze stołówki)  
 

W czasie świąt oraz ferii zimow ych stołówka nie wydaje obiadów. 

 
5. O całkowitej rezygnacji z obiadów rodzic zobowiązany jest poinformować intendentkę najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, rodzic będzie zmuszony uiścić kwotę za obiady, mimo że 
nie były one spożywane przez dziecko. 
 

6. Dokładna treść całego regulaminu korzystania ze stołów ki szkolnej znajduje się na stronie internetow ej w zakładce procedury. 

 
7. Ośw iadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu stołów ki przy Szkole Podstaw owej nr 42 ul. Wałbrzyska 50 w e Wrocławiu i 
akceptuję jego zapisy. 

 
 

   
    
……………………………………………..                                                                                         …..…………………………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                              (podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej 
nr 42 ul. Wałbrzyska 50 we Wrocławiu zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

mailto:Agata.Bekala@wroclawskaedukacja.pl

