
         Lublin, dnia ……………. 

 

DEKLARACJA przystąpienia do korzystania z wyżywienia w stołówce 

Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 

 

 

Informuję, że moje dziecko (imię i nazwisko): ...................................................  klasa .........  

w terminie od dnia 04.09.18r. do dnia 18.06.19r. będzie korzystało  z wyżywienia (właściwe zakreślić) 

 

o śniadanie   

 

o obiad  

 

Zobowiązuję się do wnoszenia opłat z góry, najpóźniej do 5-go każdego miesiąca 

żywieniowego (np. wpłata za miesiąc wrzesień uiszczona winna być od 25 sierpnia do 5 września). 

Wysokość opłaty będzie podana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.  

Absencję dziecka będę zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 14.00, a w wyjątkowych 

sytuacjach dnia bieżącego do godziny 8.00. Zgłoszeń nieobecności dokonywać należy osobiście w 

pokoju nr 22- Kierownik stołówki, telefonicznie 81 534-10-17 lub e-mailowo: aigras@sp21.lublin.pl. 

Przyjmuję do wiadomości, że brak wpłaty na konto szkoły może spowodować wstrzymanie 

żywienia, a brak uregulowania zaległości we wpłatach w ciągu kolejnych 5 dni od daty wymagalności 

spowoduje skreślenie dziecka z listy stołujących się.  Za zwłokę w płatności SP 21 ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe. 

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto nr 

36 1240 1503 1111 0010 0175 8237 

Szkoła Podstawowa nr 21 

20-047 Lublin 

ul. Zuchów 1  

(Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin) 

 

W  tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który  dokonywana  jest  

płatność. Wpłaty dokonuje się  oddzielnie za obiady, oddzielnie za śniadania i oddzielnie za odsetki. Można 

dokonać wpłat na jednym przelewie  ale trzeba podać w tytule sumę kwoty na obiady, sumę kwoty na śniadania 

oraz kwotę za odsetki. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia w szkole. 

Koszt niewykorzystanych posiłków należy odliczyć przy opłacie za następny miesiąc z dodatkową informacją o 

ilości odpisanych dni. Prosi się rodziców o wpłacanie należności obiadowych w kwocie należnej bez zaokrągleń 

w górę by rozrachunki mogły się zamknąć, tj. jeżeli jest do zapłaty 62,70 zł, to taką kwotę proszę wpłacić. 

 

Telefon  do matki …..................................            Telefon  do  ojca …............................... 

 

e-mail: …………………………….............                    e-mail: ………………………………..…. 

 

Lublin, dnia …....................................                                     …...........................................               
                                                                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna)   

mailto:aigras@sp21.lublin.pl

