
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

Proszę o przyjęcie  
                 (imię i nazwisko dziecka) (klasa) 

na obiady w stołówce szkolnej od dnia………………..do dnia…………………... 

  l .   Zapisy na obiady przyjmowane są u intendenta szkoły. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk deklaracji. 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. 

3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.  

4. Warunkiem uzgodnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas- osobiście lub pod 

nr telefonu 58 682 13 17 wew. 30. 

5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 14 dnia danego miesiąca u intendenta szkoły lub na 

wskazany rachunek bankowy. 

6. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat zostaną naliczone odsetki. Zaległość powyżej miesiąca może skutkować 

wypisaniem dziecka z obiadów szkolnych. 

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki. 

 

 

 

 
      data podpisy rodziców/opiekunów 
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