KARTA ZAPISU DZIECKA/UCZNIA NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ..........................................................................................
KLASA …………
Wychowawca.................................................................................................................................
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów) ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodziców (opiekunów prawnych)
Matka / opiekun prawny .............................................................................................................
Ojciec / opiekun prawny .............................................................................................................
Dodatkowe informacje/uwagi o dziecku ..................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Cenę obiadu ustala dyrektor szkoły w oparciu o kalkulację opracowaną przez intendenta.
Obejmuje ona wyłącznie koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku.
2.Informacja o wysokości należności za obiady za dany miesiąc, przekazywana będzie po zakończonym miesiącu. Informacje
odnośnie płatności za obiady można uzyskać u kierownika świetlicy.
3..Wpłaty należy dokonać do 15 dnia każdego następnego miesiąca, na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana
Pawła II w Mielcu
.Nr konta PKO BP 93 1020 4913 0000 9802 0119 1782
W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiad /imię i nazwisko dziecka /klasa / za miesiąc.............Za termin dokonania
płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
4.Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8.00 dzwoniąc na numer telefonu

Świetlica szkolna
Intendent
Kierownik świetlicy

17 78 75 462
791 992 166
791 992 173

5.Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie
będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. W PRZYPADKU BRAKU ZGŁOSZENIA, RODZIC PONIESIE
KOSZT NIESPOŻYTEGO POSIŁKU.
6.Za zwłokę we wnoszeniu opłat Szkoła będzie naliczać odsetki w ustawowej wysokości.
7.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku
naruszenia zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów),
8.Rodzicowi służy prawo do rezygnacji z obiadów z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia..Rezygnacja z obiadów
wymaga formy pisemnej. Informację o poniższej treści należy zgłosić u kierownika świetlicy.
.REZYGNACJA
Mielec, dn…………………..
Ja, ...............................................................oświadczam, że moje dziecko..................................... …..uczeń klasy .........................nie
będzie korzystało z obiadów (w miesiącu………………… / do końca roku szkolnego).
podpis Rodzica
………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem stołówki ,zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.
Mielec, dnia ………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………

