
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW 
 
Ja, niżej podpisana/y .............................................................................................. 
nr tel. kontaktowego .............................................................................................. 
adres e-mail: ........................................................................................................... 
Deklaruję, że moje dziecko (imię i nazwisko, klasa): ........................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
będzie korzystało z obiadów w roku szkolnym 2022/2023. 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDAWANIA OBIADÓW 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady pośredniczenia Zespołu Szkół Katolickich w Piszu,                       
w dalszej części Regulaminu zwanego szkołą, w dystrybucji obiadów dowożonych przez 
firmę cateringową. 

2. Szkoła, w porozumieniu z Radą Rodziców, w trybie zbierania ofert we wrześniu, wybiera 
firmę cateringową, która będzie przygotowywała i dowoziła obiady uczniom w ciągu danego 
roku szkolnego. 

3. Rodzice we wrześniu zapoznają się z Regulaminem i deklarują chęć wykupienia obiadów dla 
swoich dzieci, skłądając odpowiednią deklarację w sekretariacie szkoły. 

4. Zrezygnować z obiadów można od następnego miesiąca, jednak należy to zrobić najpóźniej 
do 26 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. 

5. Ostatniego roboczego dnia miesiąca na podstawie zgłoszeń sporządza się zamówienie dla 
firmy cateringowej co do ilości obiadów w kolejnym miesiącu. 

6. Począwszy od momentu złożenia, deklaracja obowiązuje do końca roku szkolnego, chyba                      
że rodzic zgłosi rezygnację. 

7. Istnieje możliwość ponownego zapisania się na obiady od następnego miesiąca. 
8. Dziecko, będące w szkole, które ma zamówiony obiad, ma obowiązek go odebrać. 
9. Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać wyłącznie sms-em najpóźniej dzień                       

przed odwołaniem obiadów, do godziny 14:00 pod numerem telefonu 798221254. W sms-ie 
należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz datę/daty nieobecności. 

10. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w szkole, dla którego dowieziono 
zamówiony obiad, należy posiłek odebrać (uczeń lub osoby trzecie) w danym dniu                       
do zamknięcia szkoły. Za nieodebrany obiad pieniędzy nie zwraca się. 

11. Nadpłaty powstaną tylko w przypadku terminowego zgłoszenia nieobecności dziecka (punkt 
9.) i tym samym możliwośći odwołania danego obiadu w firmie cateringowej. Powstałe                 
w ten sposób nadpłaty przechodzą do rozliczenia w następnym miesiącu. 

12. Obiady wydawane są w szkole o godz. 11:30. 
13. Cena obiadu wynosi 12 zł. 
14. Informacja o całkowitej kwocie do zapłaty za dany miesiąc będzie przesyłana rodzicom 

uczniów na wskazany w deklaracji adres e-mail najpóźniej pierwszego roboczego dnia 
miesiąca. 

15. Wpłata za obiady powinna być dokonywana od 1-ego do 10-ego dnia miesiąca, bezpośrednio 
u wychowawcy danej klasy. 

 
 Regulamin obowiązuje od 7 września 2022 r. do końca roku szkolnego. 
 

Zapoznałam/em się (czytelny podpis rodzica/opiekuna): 
 

....................................................................................... 


