
Oświadczenie 

Imię i nazwisko dziecka:  

…………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………........... 

 Zgłaszam ww. ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 28 w Katowicach. 

 Potwierdzam zapoznanie się z zasadami odpłatności za obiady w Szkole 

Podstawowej nr 28 w Katowicach. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna: 

………………………………………………….. 

 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Opłatę za posiłki należy wnosić za miesiąc bieżący z góry, w terminie do 5-

go dnia każdego miesiąca: 

 gotówką u intendenta lub 

 przelewem (wówczas do 5-go należy do intendenta dostarczyć 

potwierdzenie przelewu) 

dane do przelewu: UM Katowice 

nr rachunku bankowego: 04102023130000390205732757 

tytuł przelewu: SP28, imię i nazwisko dziecka, miesiąc. 

 Brak wpłaty lub potwierdzenia zapłaty przelewem spowoduje wstrzymanie 

wydawania posiłków do czasu uregulowania należności, z obowiązkiem 

zapłaty zaległych obiadów. 

 Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego 

dnia poprzedniego miesiąca. 

 Zwrot opłaty za obiady przysługuje powyżej 3 dni nieobecności ucznia, po 

uprzednim poinformowaniu szkoły o nieobecności (osobiście lub 

telefonicznie 32-2028212 wew. 27). Zwrot jest naliczany od dnia 

następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności. 

 Odliczeniu nie podlegają jednorazowe posiłki, z wyjątkiem wcześniej 

zgłoszonych. 

 Szczegółowy regulamin stołówki szkolnej znajduje się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Stołówka. 
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