
Deklaracja korzystania z obiadów szkolnych na rok 2021/2022 

w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie 

 

Zgłaszam moje dziecko………………………………………………………………………………………………………………………… 

     /nazwisko i imię/ 

Ucznia/uczennicę klasy ……………………. na obiady w stołówce XVI Liceum Ogólnokształcącego w 

Szczecinie 

Równocześnie deklaruję się przestrzegać zasad związanych z korzystaniem z obiadów. 

Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej od 06.09.2021 r. do 22.06.2022 r. 

Zobowiązuję się do dokonywania wpłat do 7 dnia każdego miesiąca. 

Telefon rodzica/opiekuna ………………………… 

……………………………………………………………………………. 

/data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

należy odciąć 

Zasady korzystania z obiadów w szkolnych klas I-IV XVI LO w Szczecinie 

1. Aby korzystać z posiłków, należy dostarczyć do intendenta żywieniowego podpisaną 

deklarację. 

2. Cena obiadu wynosi – 6 zł 

Wpłatę za obiady należy umieszczać wg harmonogramu opłat obiadowych, informacja o 

koszcie miesięcznego abonamentu umieszczana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej 

oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka „dla ucznia” – obiady) 

3. Zapłatę za obiady dokonuje się we wskazanym terminie - do 7 dnia każdego miesiąca, poprzez 

przelew na konto szkoły: 

11 1020 4795 0000 9102 0369 2944 PKO BP SA 

lub gotówką u intendenta szkoły.  

Odbiór karty obiadowej u intendenta szkoły. 

4. W przypadku zgłoszenia nieobecności na obiadach zwroty dokonywane są od dnia następnego 

i przechodzą na kolejny miesiąc żywieniowy. Nieobecność dzieci na obiadach z powodu 

choroby można zgłaszać w sekretariacie szkoły na numer telefonu 91 482 19 06 lub drogą 

mailową lo16@miasto.szczecin.pl . Odwołania obiadów nie dotyczą miesięcy: grudzień i 

czerwiec. 

5. Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów. 

6. W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady, dalsze posiłki nie będą wydawane danemu 

uczniowi. 

7. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub 

drogą mailową na adres lo16@miasto.szczecin.pl co najmniej trzy dni wcześniej. 

8. W przypadku braku pisemnej rezygnacji rodzic/opiekun zobowiązany jest opłacić obiady za 

kolejny miesiąc. 

9. Przy dokonywaniu wpłat nie zaokrąglać prosimy kwot. 
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