
Załącznik nr 1 

 do Regulaminu stołówki szkolnej  

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Jezierzycach Kościelnych 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………………………………... 
/imię i nazwisko dziecka/   /klasa/ 

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

Proszę zaznaczyć cały tydzień lub wyszczególnić dni tygodnia, w które dziecko będzie jadło, np. Wt,  

Cały tydzień  Dni tygodnia: ………………………………………………………………………. 

Dane personalne: 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………….. 

imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): ……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………….. 

 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dokonują rodzice, prawni 

opiekunowie wypełniając druk deklaracji (Zał. Nr 1 do Regulaminu Stołówki Szkolnej). 

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 uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie obiadów na 

określony czas do godziny 12:00 dnia poprzedzającego nieobecność lub w dniu w którym odbywa się 

obiad do godziny 8:00 osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie  pod nr telefonu 655 331 457. 

5. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat za obiady, przewiduje się naliczanie odsetek. Brak 

wpłaty za obiady do 30 dnia miesiąca spowoduje, że uczeń nie będzie mógł korzystać ze stołówki 

szkolnej do dnia uregulowania należności. 

6. Wpłat dokonuje się za obiady z góry wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto szkoły 

BS Włoszakowice nr konta 13 8661 0009 0000 2365 2000 0004  w terminie do 10 dnia danego 

miesiąca. Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie można uzyskać w sekretariacie szkoły 

Tel. 655 331 457 lub na stronie internetowej szkoły: www.spjezierzycekoscielne.pl 

Na przekazie należy wpisać: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach kościelnych   

      ul. Szkolna 25, 64-117 Krzycko Małe 

Nr rachunku odbiorcy: 13 8661 0009 0000 2365 2000 0004   

Kwota:     …………… zł  

Nazwa zleceniodawcy:  Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego 

Tytułem: opłata za obiady, miesiąc,  imię i nazwisko ucznia, klasa 

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

8. Rodzice zobowiązani są do zapoznania z regulaminem stołówki. 

9. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej można składać wyłącznie na pisemny wniosek rodzica 

bądź opiekuna (zał. Nr 2 do Regulaminu Stołówki Szkolnej) 

 

 

 

Jezierzyce Kościelne, dnia ………………..    ……………………………..... 
                    podpis rodzica / opiekuna prawnego 

http://www.spjezierzycekoscielne.pl/

