
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI  

W HERMANOWEJ 

Deklaruję chęć korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi  

 

w Hermanowej przez moje dziecko  ............................................................ klasa .....................                
                                                                                                                 (imię, nazwisko) 

tel. kontaktowy …………………………………………………………………………………. 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania przez uczniów z obiadów  

w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej. 

 

……………………………………                           …………………………………………… 
              (miejscowość, data)                                                                              (podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z obiadów w Szkole Podstawowej  

im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej. 
1. Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów należy zadeklarować w sekretariacie szkoły do 

końca miesiąca poprzedzającego (deklaracja). 

2. O rezygnacji z jedzenia obiadów należy (pisemnie) poinformować w sekretariacie szkoły 

na co najmniej 3 dni przed końcem miesiąca. 

3. Wpłaty na obiady przyjmowane są w sklepiku szkolnym w godz. 7:45 – 8:30 w dniach  

15 – 17 każdego miesiąca. Cena obiadu: 4,00 zł x liczba dni wydawania obiadów  

w danym miesiącu. 

4.  Odliczenia za niezjedzone obiady mogą zostać dokonane jedynie po wcześniejszym (dwa 

pełne dni poprzedzające nieobecność) zgłoszeniu do sekretariatu (dotyczy również 

obiadów finansowanych przez M-GOPS). 

5. Obiad może jeść jedynie osoba, która za niego zapłaciła – nie można jeść obiadu „za 

kogoś”. 

6. Obiady wydawane są uczniom kl. I-III przed godz. 11:20, kl. IV-VIII na długiej przerwie 

po godz. 11:30 (czas może być przesunięty i wydłużony), oddziały przedszkolne godz. 

12:00 

7. Na jadalnie nie można wchodzić z plecakiem, w kurtce czy niezmienionym obuwiu. 

8. Podczas posiłku należy zachowywać się cicho i kulturalnie. 

9. Po skończonym obiedzie uczeń oddaje talerz do okienka. 

10. Każdy uczeń dba o porządek i czystość miejsca, w którym spożywał obiad. 

        Wzór informacji o rezygnacji z korzystania ze obiadów 
 

Informuję, że moje dziecko……………………………………………………………………... 
       (imię, nazwisko, klasa) 

od…………………………………. nie będzie korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej 
                  (miesiąc, rok)                       
im. Świętej Królowej Jadwigi w Hermanowej. 

 

……………………………                                         …………………………………………. 
         (miejscowość, data)                                                                              (podpis rodzica, opiekuna) 

 


