
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

 

1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………klasa………………… 

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach 

 

          REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu u kierownika świetlicy karty zgłoszenia 

 na obiady. 

2. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następuje z dniem 1-go każdego 

miesiąca po pisemnym zgłoszeniu. 

3. Wysokość miesięcznej opłaty oraz jadłospis jest podawany na tablicach informacyjnych oraz 

na stronie w zakładce ”Stołówka szkolna”. 

4. Odpłatności za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 10- tego dnia następnego 

miesiąca w formie przelewu bankowego na konto: 

Numer konta: 77 8591 0007 1300 0296 6739 0004 z dopiskiem: 

np. Jan Nowak/ IIIa/ wrzesień 2022 

            Koszt jednego obiadu ( zupa, drugie danie, kompot) wynosi 5,00 zł dla uczniów klas I- VIII. 

            Koszt dziennego wyżywienia ( śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 7,00 zł dla dzieci z    

            oddziału przedszkolnego (kl.”0”). 

5. Nieprzestrzegania terminu zapłaty jest powodem do skreślenia z listy stołujących się od 11 

dnia miesiąca w którym powinno nastąpić uregulowanie wpłaty.  

Wznowienie zapisu na obiady nastąpi po uregulowaniu płatności i przesłaniu potwierdzenia 

przelewu na adres E- mail: 

6. Każdą nieobecność dziecka na posiłku należy zgłosić osobiście lub telefonicznie najpóźniej w 

danym dniu do godziny 8:00, w razie niedopełnienia w/w formalności , nie ma możliwości 

uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystane obiady. 

7. Wszelkie informacje na temat wpłat, zgłoszeń, odpisów itp. można uzyskać pod numerem:  

Tel. 14 6796- 342 w. 21 lub 790-640-260 ( w godz. 7:00- 15:00).  

 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z obiadów 

w stołówce szkolnej, Jeśli takie istnieją, proszę je podać: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Oświadczam, iż  zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem korzystania ze stołówki 

szkolnej oraz odpłatności. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu 

kosztów żywienia dziecka zgodnie z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.  

 W związku ze zgłoszeniem na obiady wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* 

danych osobowych w celu możliwości korzystania z obiadów. Informuję , że zostałam/em poinformowany /a, iż 

podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz 

usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

*niepotrzebne skreślić 

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

                                                                                                                                podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 


