
Korzystanie z posiłków w oddziałach przedszkolnych 
 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 

Imię i nazwisko dziecka  ............................................................................................. grupa  .......................  

Imię i nazwisko rodzica  ..................................................................................................................................  

Tel. kontaktowy ..................................................................................  

I. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

1. Dzienna stawka za korzystanie z posiłków wynosi : 7,00 zł 

1.1. Śniadanie – 2,00 zł 

1.2. Obiad – 3,50 zł 

1.3. Podwieczorek – 1,50 zł 

2. Wpłata za obiady dokonywana jest u Intendenta do 10 dnia każdego miesiąca 
w godzinach pracy stołówki szkolnej (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00). 

3. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do 
godz. 8.00 pod numerem telefonu (22) 732-08-77 lub osobiście u Intendenta.  

4. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą 
odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc (prosimy o kontakt z Intendentem w celu 
ustalenia wysokości wpłaty).  

5. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

6. W miesiącu czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane (zamknięcie okresu 
finansowego). 

II. Deklaruję korzystanie z posiłków w bieżącym roku, zapoznałem(am) się 
z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Skrzeszewie 

 

 

 ......................................................................................................  

Data podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Korzystanie z posiłków w oddziałach przedszkolnych 
 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 

Imię i nazwisko dziecka  ............................................................................................. grupa  .......................  

Imię i nazwisko rodzica  ..................................................................................................................................  

Tel. kontaktowy ..................................................................................  

III. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

7. Dzienna stawka za korzystanie z posiłków wynosi : 7,00 zł 

7.1. Śniadanie – 2,00 zł 

7.2. Obiad – 3,50 zł 

7.3. Podwieczorek – 1,50 zł 

8. Wpłata za obiady dokonywana jest u Intendenta do 10 dnia każdego miesiąca 
w godzinach pracy stołówki szkolnej (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00). 

9. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do 
godz. 8.00 pod numerem telefonu (22) 732-08-77 lub osobiście u Intendenta.  

10. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą 
odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc (prosimy o kontakt z Intendentem w celu 
ustalenia wysokości wpłaty).  

11. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

12. W miesiącu czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane (zamknięcie okresu 
finansowego). 

IV. Deklaruję korzystanie z posiłków w bieżącym roku, zapoznałem(am) się 
z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Skrzeszewie 

 

 

 ......................................................................................................  

Data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


