
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkołach Katolickich                       

w Płocku w roku szkolnym 2022/2023 

I. Imię i nazwisko syna/córki ………………………………………….klasa …………………. obiady od dnia……………… 

Imię i nazwisko syna/córki ………………………………………….klasa …………………. obiady od dnia………………… 

Imię i nazwisko syna/córki ………………………………………….klasa …………………. obiady od dnia………………… 

II. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY 

1. Cena jednostkowa obiadu wynosi 13 zł, jeżeli rodzic/opiekun wykupuje w miesiącu co najmniej 
13 obiadów. 

Wpłat dokonuje się do 10 dnia następnego miesiąca przelewem na konto szkoły.  

 uczniowie Liceum Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku, ul. 
Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock, Numer konta 48 1240 3174 1111 0011 0057 
6086; 

 uczniowie szkoły podstawowej Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. bpa A. J. Nowowiejskiego 
i bł. bp. L. Wetmańskiego ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock Numer konta 07 
1240 3174 1111 0011 0058 0025; 

W tytule przelewu należy podać:                                                                                                                                  
- miesiąc/lub datę, na które są wykupione obiady,                                                                                                              
- imię i nazwisko syna/córki,                                                                                                                                                         
- klasa, do której uczęszcza syn/córka                                                                                                                                

2. Istnieje możliwość wykupienia obiadu na pojedynczy dzień. Zgłoszenia i płatności gotówką należy 
dokonać w sekretariacie szkoły do godz. 8.30. Cena jednego obiadu od września 2022 r. wynosi 
14 zł. 

3. Na siedem dni przed końcem mijającego miesiąca będą sprawdzane wpłaty zarejestrowane na 
koncie szkoły.  W przypadku braku płatności uczeń będzie wykreślony z listy obiadowej. 

4. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły, 
najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca w którym uczeń korzysta z obiadów. 

III. ZWROTY ZA OBIADY 
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić w wyniku nieobecności z powodu choroby, wyjść 
szkolnych, wycieczek lub innych przyczyn losowych. 
2. Nieobecność ucznia z powodu wycieczki lub wyjścia szkolnego zgłasza organizator (nauczyciel) 
wyjścia lub wycieczki. 
3. Pozostałe nieobecności muszą być zgłoszone przez Rodziców w sekretariacie szkoły pisemnie 
poprzez dziennik elektroniczny lub wiadomość sms na nr tel. 799 049 394 (należy podać imię i 
nazwisko dziecka oraz klasę) najpóźniej do godziny 8.30 dnia, w którym nastąpi nieobecność 
ucznia.  
4. Pisemne zgłoszenie przez Rodzica lub nauczyciela ww. terminie będą podstawą do naliczenia 
zwrotu lub zaliczenia powstałej nadpłaty na następny miesiąc. 
5. W przypadku nieuzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności na posiłku  uiszczona z góry opłata 
za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. 
6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły, 
najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca w którym  uczeń   korzysta z obiadów. 
Zapoznałam się/ Zapoznałem się z zasadami korzystania ze stołówki szkolnej i zgłaszam dziecko                               

na obiady w szkole 

 

Data i czytelny podpis rodzica ……………………………………………………………………………………… 


