
Zał. Nr 1  

Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką:  

Nazwisko i imię ………………………………..………………. 

Adres:…………………………………………………………… 

tel. kontaktowy …………………………………………………. 

Adres e-mail  …………………………………………………… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD  

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………...klasa………….. 

będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach 

od dnia…………………………………  

1. Wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie gotówką u intendenta szkoły w 

terminie – ostatnie 3 dni robocze miesiąca za miesiąc następny, z wyjątkiem miesiąca 

września, w którym płatność należy dokonać od 2 do 4 września 2020r. 

2. Informacja o wysokości opłaty za kolejny miesiąc będzie umieszczana na tablicy 

informacyjnej przed terminem płatności. Przed dokonaniem płatności w kolejnych 

miesiącach proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy wpłacić (obowiązkowo w 

przypadku, gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki). Taką informację 

uzyskają Państwo u intendenta Szkoły tel. 571-247-915 w 3 ostatnich roboczych dniach 

miesiąca. 

3. Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy obiadowej, na której odnotowana jest 

aktualna wpłata za obiady.  

4. Wpłaty za obiady dokonane z pominięciem rekrutacji – bez wypełnienia zgłoszenia na 

obiady – będą zwracane nadawcy. Uczeń nie otrzyma obiadu.  

5. W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie zdeklarowanego okresu Rodzic/Opiekun 

Prawny- zobowiązuje się złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły, co najmniej 

na 7 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca żywieniowego. Jeżeli Rodzic/Opiekun 

prawny złoży rezygnację w terminie późniejszym będzie ona obowiązywała od 

drugiego miesiąca po miesiącu rezygnacji.  

6. W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzic/Opiekun ma obowiązek złożyć pisemną 

rezygnację w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca 

żywieniowego. Jeżeli rodzic/Opiekun prawny złoży rezygnację w terminie późniejszym 

rezygnacja będzie obowiązywać od drugiego miesiąca po miesiącu rezygnacji. 

7. Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone, a niespożyte obiady (np. choroba ucznia) 

jest zgłoszenie odpisu u intendenta szkoły tel.: 571-247-915 lub w sekretariacie do godz. 

7.30 dnia poprzedzającego nieobecność – skuteczne zgłoszenie do Intendenta.  

8. Ewentualne powstałe nadpłaty będą rozliczane na koniec roku szkolnego, a następnie 

przekazywane osobiście w formie gotówki Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu.  



 

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne  

1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat.  

2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom prawnym o mijającym terminie opłat 

wysłaną na dziennik elektroniczny.  

3. W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie wydawanie dziecku posiłku 

zostaje wstrzymane od pierwszego dnia miesiąca żywienia.  

4. Szkoła odmawia zapisania na obiady uczniów, którzy zalegają z wpłatami za poprzedni 

okres rozliczeniowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet powstałych 

wcześniej zaległości.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania 

terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „obiady”). Wyrażam/nie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu 

korzystania przez dziecko z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach zgodnie 

z art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/50 PL Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim) .  

Serby, dnia ………………………………………. …………………………………………… 

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna 

 


