
 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW  

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

SP nr 42 im. Ziemi bytomskiej w Bytomiu 

 
Oświadczam. że moje dziecko: 

  

............................................................................................  …………………  
                       /imię i nazwisko ucznia/                                           /klasa/ 
 

będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej. 
  

1) Deklaruję, że będę regularnie dokonywać wpłat na podany numer konta najpóźniej do 

25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wpłata.  

2) W przypadku nieobecności dziecka zobowiązuję się do zgłoszenia tego faktu 

u kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie). 

Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień 

nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została 

zgłoszona.  

3) Zostałam/-em poinformowana/-y, że informacje dotyczące zwrotów i nadpłat będą 

przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

4) Nadpłaty lub zwroty proszę przekazywać na konto: 

Nr konta: 

 
                         

 

Imię i nazwisko właściciela: 

 

…………………………………………………………………………… 
 

5) Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku przelewu na koncie bankowym szkoły 

do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wpłata, dziecko nie 

będzie korzystało z obiadów. 

6) Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych zamieszczonych w niniejszej 

Deklaracji (w przypadku zmiany numeru konta bankowego). 

 

 

Bytom, dn. …………………  ……………………………………... 
                                                                /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

Szkoła Podstawowa nr 42                      
im. Ziemi Bytomskiej    
w Bytomiu      

Świetlica szkolna 
Stołówka 
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