
Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej  
w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dane ucznia: 
 
Imię i 
nazwisko:………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Klasa:…………………………………………………………………………………………………………
…………………….... 
 
Dane płatnika (rodzica/ opiekuna): 
 
Imię i 
nazwisko:………………………………………………………………………………………………………
…………………................ 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………............. 
 
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………............. 
 
Adres e-mail:................................................................................................................................... 
  
Deklaruję korzystanie z wyżywienia mojego dziecka w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa. 
 

1. Należność za posiłki będzie naliczana na podstawie liczby serwowanych obiadów w danym 

miesiącu. Wpłatę za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 25 dnia każdego 

poprzedzającego miesiąca (np. za listopad - do 25 października) na rachunek bankowy: 

 

58 1030 1508 0000 0005 5010 7074 

W treści przelewu należy podać:  nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko, miesiąc, za który jest 

wnoszona wpłata. 

W przypadku niepełnego abonamentu należy wyszczególnić dodatkowo wybrane dni tygodnia. 

 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły. 

 

Jeśli opłata nie została uiszczona w terminie, obiady nie zostaną wydane. 

 

1. Szczegółowa informacja o kwocie do zapłaty na kolejny miesiąc jest zamieszczana na 

stronie internetowej szkoły. 

 

Wpłat dokonuje się tylko za bieżący miesiąc (nie należy wnosić opłat za miesiące 

kolejne), żeby zapobiec niepotrzebnym nadpłatom. 

 

 

2. Odwołanie obiadu (odpis) jest możliwe z wyprzedzeniem - najpóźniej tego dnia, kiedy 

uczeń nie przyjdzie do szkoły, do godziny 9.00. Rezygnację z obiadów należy przesłać na 

adres: zss89.sekretariat@edu.um.warszawa.pl  (jeśli e-mail został wysłany w poniedziałek 

po godz. 9.00, odpis obiadu zostanie zrobiony dopiero od wtorku). 

Uwaga! Nieodwołane posiłki przepadają. Odpisy nie są sporządzane na podstawie nieobecności 

w dzienniku. 



W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za 

niewykorzystane posiłki, podlega zwrotowi. Koszt za niewykorzystane obiady zostanie 

odliczony przy opłacie za następny miesiąc lub zwrócony na konto. 

3. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonując wpłaty na początku miesiąca, zgłasza 

nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o 

kwotę za zgłoszone dni. 

 

4. Posiłki wydawane są  zgodnie z grafikiem obiadowym. (Godziny wydawania posiłków mogą 

ulec zmianie w danym roku szkolnym, ze względu na potrzeby wynikające z ilości uczniów 

korzystających ze stołówki) 

 

W czasie świąt oraz ferii zimowych stołówka nie wydaje obiadów. 

 

7. O całkowitej rezygnacji z obiadów rodzic zobowiązany jest poinformować najpóźniej do 

przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nie 

zostanie zgłoszona, rodzic będzie zmuszony uiścić kwotę za obiady, mimo że nie były one 

spożywane przez dziecko. 

 
8. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu stołówki przy Zespole Szkół 
Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa i akceptuję jego zapisy. 

 
 

   
    
……………………………………………..                                                                                         
…..…………………………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                              (podpis 
rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu wyżywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 
89, ul. Skaryszewska 8, 03-802 Warszawa. 
 


