
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI 

na rok szkolny  2018/2019 

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

2. Dane Rodzica/Opiekuna prawnego do kontaktów z firmą cateringową: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy………………………………………………….......... 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z posiłków oraz odpłatności. Zobowiązuję się do 

regularnego uiszczania opłaty z tytułu mojej deklaracji dotyczącej żywienia dziecka w ustalonym terminie                       

i zgodnie z obowiązującą stawką: ( wybrana opcję posiłku proszę zaznaczyć dużym  krzyżykiem) 

 

ŚNIADANIE    3,50 

 

ZUPA 3,00 

 

II DANIE 7,00 

 

ZESTAW  

OBIADOWY  

8,50 

(zupa, II danie + kompot)  

 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  tylko w sprawach związanych  z kwalifikacją dziecka 

do korzystania z obiadów w  szkole na okres roku szkolnego 2018/2019, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

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

                                                                                                                 podpis rodzica/prawnego opiekuna 

                   Wypełnioną kartę prosimy odciąć i oddać w „Świetlicy Szkolnej” do 4 września 2018r. 

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

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI 

 Miesięczną odpłatność za posiłek należy dokonywać w formie przelewu w terminie do 5 każdego miesiąca 

na  konto Jolanta Małasiewicz – catering na numer: 82 1140 2004 0000 3802 7752 8299,                                                                        

w tytule przelewu należy wpisać : rodzaj zdeklarowanego posiłku / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc........... 

 Wysokość opłaty miesięcznej za posiłki podawana będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Szkoły w zakładce dla Rodziców oraz  na tablicy informacyjnej w „Stołówce szkolnej”- cztery dni przed 

końcem miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. 

 W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole  należy zgłosić rezygnację z posiłku 

najpóźniej do godziny 9:00 w danym dniu - w formie sms pod numerem: 604 850 047 o treści: Informuję, 

że w dniu od….. do…… syn / córka ( imię/nazwisko dziecka) nie będzie korzystał/a ze zdeklarowanych posiłków w szkole, nazwisko 

Rodzica/ Opiekuna. 

 W przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z posiłków szkole - należy fakt ten zgłaszać                                  

w formie sms  pod numerem: 604 850 047 najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego następny 

okres rozliczeniowy. 

 Brak uiszczonych opłat może skutkować skreśleniem dziecka z listy dzieci korzystających z posiłków 

w szkole. 


