
Porozumienie w sprawie organizacji posiłków 
na rok szkolny 2022/2023 

 

pomiędzy:  

 

Publiczną Szkołą Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów 

reprezentowanym przez Dyrektora – zwanym dalej Organizatorem 
 

a 
 

Imię i nazwisko .....................................................  ..................................................... 

PESEL   rodzica/ opiekuna prawnego: 

Imię i Nazwisko (dziecka korzystającego z posiłków) ............................. ...................................., 

przedszkolaka z grupy: ............................. tel. kontaktowy (rodzica/opiekuna prawnego)………………….. 

zwanym dalej Uczestnikiem 

Zwani razem Stronami 

§1 

Organizator będzie przygotowywał posiłki w ustalonych odrębnymi regulacjami niezmiennych kosztach 

 [  ] śniadanie –  …… zł 

 [  ] obiad – ……..  zł  

 [  ] podwieczorek – ……..  zł  

 (proszę zaznaczyć X z jakich posiłków będzie korzystało dziecko) 

§2 

Uczestnik zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie 

z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.  
 

Nadpłatę za obiady proszę:  zwrócić na konto nr……………………………………………………………..  

/odliczyć od kwoty za miesiąc następny*  
 

*niewłaściwe skreślić 

§3 

Strony zobowiązują się  przestrzegać poniższych zasad korzystania ze stołówki i przestrzegać określonych 

w nich terminów. 

 

Celestynów dnia ….......................                 podpis rodzica/opiekuna …............................... 
 

§4 

Dane osobowe zebrane w ramach realizacji niniejszego porozumienia przetwarzane są na podstawie art. 6 

ust.1 lit. B RODO i wykorzystane jedynie w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia posiłków    

 
ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 dla oddziałów przedszkolnych stawka żywieniowa dzienna wynosi 7,50 zł (3 posiłki)  

1) śniadanie – 1,40 zł,  

2) pełny obiad – 4,50 zł,  

3) podwieczorek – 1,60 zł,  

 Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:  

Bank Spółdzielczy w Celestynowie 

nr 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004 

tytułem: imię i nazwisko dziecka/ grupa/ okres, którego opłata dotyczy. 



 W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie powstała zaległość w płatności za dany 

miesiąc żywieniowy spowoduje wstrzymanie wydawania posiłków od kolejnego miesiąca oraz 

skreślenie z listy stołujących. Zaległości w opłatach na znaczną kwotę będą dochodzone 

na drodze prawnej. 

 Nieobecności dzieci należy zgłaszać do godz. 9.00 rano pod numerem telefonu 22 789-70-22 

lub osobiście w sekretariacie szkoły. 

 Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty 

za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

 Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie 

listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia). 

 

 

 

Celestynów, dnia ….......................                        podpis rodzica/opiekuna ….................................... 


