KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
w Szkole Podstawowej nr3 im.Króla Władysława Jagiełły w Parczewie
na rok szkolny ……………………………./……………………………….
Imię i nazwisko dziecka

Klasa

Data i miejsce urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka
Imię i nazwisko matki/ opiekuna dziecka

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna dziecka

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów

Numer telefonu matki/ opiekuna dziecka

Numer telefonu ojca/ opiekuna dziecka

Oświadczenia rodziców
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* a przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z
działalnością stołówki szkolnej (*niepotrzebne skreślić)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), artykułu 13:
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem stołówki szkolnej i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z
ustaloną stawką i w ustalonym terminie,tj.do12-go każdego miesiąca.
4. Nieuregulowanie odpłatności za obiad w danym miesiącu skutkować będzie zawieszeniem ucznia w
korzystaniu z obiadów od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, do czasu uregulowania zaległości.
…..…………………………….…
Data i podpis ojca (opiekuna)

………………………………………
Data i podpis ojca ( opiekuna)
ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego
opiekuna u wychowawców świetlicy (Karta Zgłoszenia).
2. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują z dniem 1-go każdego
miesiąca po zgłoszeniu co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. Brak zgłoszenia rezygnacji
oznacza ,ze dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice(opiekunowie)powinni
uregulować należność za obiady.
3. Obiady wydawane są w godzinach: 11:30 – 12:45.
4. Wysokość miesięcznej opłaty oraz jadłospis jest podawany na tablicach informacyjnych .
5. Odpłatności za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 12 –tego dnia każdego miesiąca.
6. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w
Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej
stołówce.
7. W razie nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu najpóźniej do godziny
8:30 w danym dniu w sekretariacie szkoły – osobiście lub telefonicznie: 833551240.
8. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu
nieobecności dziecka na obiedzie
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Data podpis rodzica/prawnego opiekuna
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