
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………….......... z klasy ………………..            
ur. dnia ………………………….. na obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2017/2018                            
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………..……………………..      
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………………………………………………………….    
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że:                                                                                                                                           
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z 
ustaloną stawką i w ustalonym terminie. 

UWAGI: 

1.  Należności za obiady można regulować wpłatą gotówkową lub na numer konta. 
2. Elektroniczną odpłatność za obiady należy uiścić do 15 dnia danego miesiąca. 
3. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą przez intendentkę w sali świetlicy w każdy poniedziałek i 

wtorek do 20 dnia każdego miesiąca. 
4. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać –  najpóźniej na 2 dni przed terminem rezygnacji. 
5. Odliczane od opłaty będą te niewykorzystane obiady, które były zgłoszone przynajmniej na 2 dni 

wcześniej.  
6. Zgłoszenia rezygnacji bądź nieobecności dziecka w szkole można dokonać osobiście u intendentki, 

u wychowawcy świetlicy  lub telefonicznie.   

data …………………………………………                                             podpis rodzica/opiekuna …………………………………………………………… 
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