Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu w roku szkolnym 2020/2021
1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………klasa……………
2. Imię i nazwisko rodzica………………………………………………… Nr tel. do kontaktu …………………..
3. Zasady korzystania z obiadów w szkole:
1) Cena obiadu: 4,00 zł.
2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
u intendenta (na uzasadnioną prośbę rodziców wpłaty przyjmowane będą w późniejszym terminie jednak nie
później niż do końca miesiąca).
3) Nieobecność ucznia należy zgłosić
u intendenta danego dnia do godziny 8.00.

telefonicznie

(nr

tel.

16 624

20

90)

lub

osobiście

4) Odpisy dokonywane są od dwóch kolejnych dni nieobecności dziecka w szkole.
5) Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.
6) Rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 od września 2020 r. do czerwca 2021 r. oraz
zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
W przypadku niedokonania wpłaty wstrzymujemy wydawanie obiadu.
………………………………….
data

…………………………………….
podpis rodzica/opiekuna
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