
 
OBIADY SZKOLNE 

W  ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA BOSKO W SOSNOWCU 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 
P. H. „IWONA” IWONA SZELĄGIEWICZ 
Usługi Cateringowe 
ul. Kalinowa 145/16 
41-208 Sosnowiec 
WWW. cateringdobrowa.pl 

 
Wpłaty za obiad 
Koszt obiadu wynosi 12,00zł 

Prosimy o dokonanie płatności do 10 - każdego miesiąca. 

Nr konta:  mBank Nr 10 1140 2004 0000 3802 8235 6121 
 

W przelewie należy podać: 
nazwisko i imię dziecka:  ………………………….. Klasa: …………  
tytuł wpłaty: obiady za miesiąc  

 

 

REGULAMIN OBIADÓW SZKOLNYCH 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z obiadów szkolnych są uczniowie                                 

i pracownicy szkoły.  

2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11:30- 13:00  

Posiłki wydawane są uczniom w czasie przerw obiadowych, po lekcjach oraz w czasie lekcji 

według harmonogramu (załącznik nr 1): 

Uczniowie klas młodszych jedzą obiad w ramach przerw międzylekcyjnych dla klas 1-3. 

Uczniowie klas starszych 4-6 jedzą obiad w czasie przerw: 

12.25 – 12.45 

Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są 

nauczyciele.  

3. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 12,00 zł.  

4. Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 10 dnia roboczego 

miesiąca, w którym dziecko będzie korzystać z posiłków.  



Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego 

korzystania z posiłków.  

Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna. W przypadku wycieczek 

szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Każdą ze zmian należy 

zaznaczyć w tytule wpłaty, a także zgłosić w sekretariacie szkoły lub przesłać informację na 

adres mailowy caterera. 

Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze  

Firma Cateringowa „Iwona”  nr rachunku: 

 mBank 10 1140 2004 0000 3802 8235 6121 

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię                                 

i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata: 

 

np. SP Katolik , JAN KOWALSKI, 2b OBIADY WRZESIEŃ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Umowa o korzystanie z obiadów szkolnych w roku 2022/2023 
 
 
 

zawarta w dniu ............................. roku w Sosnowcu pomiędzy P.H. „IWONA” Usługi Cateringowe Iwona 
Szelągiewicz z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jedności 13, NIP 6442363524, reprezentowaną przez Iwonę 
Szelągiewicz - właściciela zwaną dalej WYKONAWCĄ, 
 
a Rodzicem (opiekunem prawnym) 
............................................................................. ……………………….zwanym dalej RODZICEM.  

(imię i nazwisko rodzica) ,  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów szkolnych przez dziecko / dzieci : 
 
……………………..............................................................................................................................................
. 

(imię, nazwisko, klasa) 
 
 

§ 2 
Rodzic deklaruje, że dziecko będzie korzystało z obiadów szkolnych w okresie od  
 
............................................................do...................................................................................................... 

miesiąc, rok     miesiąc, rok 

 
 

§ 3 
1.Cena jednego obiadu wynosi 12,00 zł. (słownie : dwanaście złotych 00/100)  
2.Posiłek składa się z zupy, II dania oraz kompotu. 
3.Dla dzieci z alergiami pokarmowymi przewidziany jest specjalny jadłospis dietetyczny nieobciążony 
dodatkowymi kosztami. 
4.Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty od 01 dnia do 10 dnia miesiąca następującego miesiąc, w 
którym dziecko korzystało z obiadów przelewem na rachunek Wykonawcy nr 10 1140 2004 0000 3802 
8235 6121.Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek 
bankowy. 
5.W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc............. 
6.Warunkiem wydania obiadu jest zarejestrowana na podanym koncie wpłata za dany miesiąc.  
7.Nieobecność ucznia rodzic zobowiązany jest zgłosić w bieżącym dniu do godziny 9.00. 
8.W przypadku nieobecności ucznia w szkole uniemożliwiającej uczniowi skorzystanie z obiadu oraz 
zgłoszonej (pkt.7) przysługuje zwrot w postaci odliczenia w kolejnym miesiącu. (zwrot = ilość dni 
nieobecnych x koszt jednostkowy obiadu). 
9.Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 
10.Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie podawana w sekretariacie szkoły. 
  

§ 4 
1.Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.  
2.Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o  
rezygnacji składamy w sekretariacie szkoły do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. 

§ 5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
podpis Rodzica                          podpis Wykonawcy 

 


