KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2019/2020
KLASY 4 - 8
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………klasa…………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)………………………………………………………
Adres e-mail (rodzica, opiekuna)……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….

Obiady od dnia………………………..do dnia……………………..……
lub proszę wyszczególnić dni tygodnia, w które dziecko będzie jadło, np. Wt. Cz.
Dni Tygodnia…………………………………………………………………………………
Wybór posiłków: proszę pod wybranym posiłkiem wpisać TAK lub NIE

obiad cały

drugie danie

zupa

1. Zapisy na obiady przyjmowane są w księgowości szkoły. Zgłoszenia dokonują
rodzice, wypełniając druk deklaracji.
2. Koszt 1 obiadu dwudaniowego wynosi 9,00 zł. za dwa dania: zupa + drugie danie +
herbata owocowa. Obiad jednodaniowy – tylko w przypadku gdy rodzice zadeklarują,
że dane dziecko będzie jeść jeden z wybranych poniżej posiłków, tj. zupę lub drugie
danie przez cały miesiąc (nie ma możliwości zmiany posiłku w ciągu dnia).
3. Obiad jedno danie – zupa, kompot – 4,00 zł.
4. Obiad jedno danie – drugie danie, kompot – 6,00 zł.
5. Koszt 1 obiadu dwudaniowego dietetycznego wynosi 11,50 zł. za dwa dania: zupa +
drugie danie + herbata owocowa. Obiad jednodaniowy dietetyczny – tylko
w przypadku gdy rodzice zadeklarują, że dane dziecko będzie jeść jeden z wybranych

poniżej posiłków, tj. zupę lub drugie danie przez cały miesiąc (nie ma możliwości
zmiany posiłku w ciągu dnia).
Obiad jedno danie – zupa, kompot – 4,50 zł.
Obiad jedno danie – drugie danie, kompot – 8,50 zł.
6. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z dołu.
7. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana
Rodzicowi za pomocą Librusa do 7 dnia każdego miesiąca.
8. Każdą nieobecność dziecka na posiłku należy zgłosić osobiście w księgowości szkoły
lub pod nr telefonu 535-316-740 najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00,
w przypadku obiadu dietetycznego nieobecność należy zgłosić najpóźniej w dzień
poprzedzający nieobecność, w razie niedopełnienia w/w formalności nie ma
możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystane obiady.
9. Wpłaty za obiady dokonuje się wpłacając pieniądze bezpośrednio w kasie szkoły lub
na konto szkoły ING 76 1050 1214 1000 0022 4195 7121 w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / imię i nazwisko
dziecka / klasa / za miesiąc.

10. Bardzo proszę rodziców o informację, czy Państwa dziecko ma alergię pokarmową.
Jeżeli tak proszę wypełnić druk z dietą.
11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej można zgłaszać w księgowości szkoły
osobiście bądź telefonicznie.

……………………………
data

………………………………………………
podpisy rodziców/opiekunów

