
 
    Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu w roku szkolnym 2022 / 2023 

 

1. Imię i nazwisko ucznia  ………………………...………….… klasa  ...………….....….. 

2. Imię i nazwisko rodzica  …..............................................tel. kontaktowy …………. 

3. Nr konta bankowego, na który dokonywane będą zwroty nadpłat za obiady ucznia kończącego 
naukę w SP 8 
............................................................................................................................ 

4. Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej: 

1) Cena dwudaniowego obiadu z kompotem lub sokiem wynosi: 6,00 zł  

2) Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na 

konto szkoły: 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 

       nr: 29 8783 0004 0021 6502 2000 0002  
                tytułem: wpłata za obiady /klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc... 

3) Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem, ewentualnie w tym samym dniu do godziny 9:00 pod numerem 

telefonu : 572 816 232 ; lub mailowo poprzez e-dziennik do intendentki szkolnej  
P.Beaty Grzelak - Paul.  

4) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od 

wpłaty za kolejny miesiąc . 
Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

5) Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie 

na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia). 

6) W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów fakt ten 

należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym 

uczeń korzysta z obiadów. 

7) Wysokość opłaty za obiady, jakiej należy dokonać w danym miesiącu, jest umieszczona 

na stronie szkoły w zakładce Stołówka 
     W tym samym miejscu, na stronie szkoły zamieszczany jest co tydzień Jadłospis 

5. Deklaracja: 

1) Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej 

zawartymi w punkcie 4. 

2) Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na wyżej wymienionych zasadach  

a) w okresie od  ............................... do ........................................we wszystkie dni 

tygodnia 

b) w wybrane dni tygodnia (podać które)……………………………………………………………………….. 

3) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem 

na konto. 
Zaległość w płatności za dwa kolejne miesiące żywieniowe powoduje wstrzymanie wydawania 

obiadów od kolejnego miesiąca. 
 W sytuacjach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt z intendentem szkoły : 
 P. Beatą Grzelak – Paul  
- telefon : 572 816 232, poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście w budynku szkoły  

przy ul. Leśmiana 1 (pokój na 1 piętrze, w skrzydle administracyjnym, przy sali komputerowej) 
 

Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna na stronie : 
http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2018/05/klauzula-informacyjna.pgf 

 

 

 

Zgierz, dnia ...…………...2022r                                                       …………………………………………. 
czytelny podpis rodzica / opiekuna  


