
Karta zgłoszenia ucznia na obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej                                                           
im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie w roku szk. 2022/2023 

Zgłaszam moje dziecko..................................................................................... ucz. klasy …………….. 

 (imię i nazwisko) 

na ob iady w s to łówce szko lne j od dn ia ……….. . . . .….……       do 
dnia…………………........................ Dziecko będzie spożywać posiłki (właściwe podkreślić): 

- codziennie 

- w wybrane dni tygodnia……………………………………………………………………………… 

( należy podać dni tygodnia) 

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką: 

-	Imię i nazwisko: .................................................................................................................................... 

- Tel. kontaktowy: ................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu stołówki szkolnej . 

……………….…………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ: 

1. Wysokość miesięcznej opłaty: 

- obiad pełny uczniowie- 5,00 zł x ilość dni  

Kontakt telefoniczny do intendenta szkoły 723 629 639 

2. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, 
w którym następuje korzystanie z posiłków na konto Gminnego Centrum Edukacji i Sportu               
w Ziębicach: 78 9533 1072 2007 0710 4864 0003 ( zmiana numeru konta) , wpisując imię                  
i nazwisko dziecka, klasę  i miesiąc, za który dokonuje się płatności. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. 

Nieuregulowanie opłaty w terminie spowoduje naliczanie odsetek i wstrzymanie 

wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległości. 

4. W razie choroby dziecka lub innej usprawiedliwionej nieobecności w szkole dokonuje się 
odpisu, pod warunkiem zgłoszenia faktu nieobecności telefonicznie (nr tel. 74 8 105 020 wew. 
26 ) do godz. 8.10 w pierwszym dniu nieobecności. 

5. Za zgłoszone nieobecności przysługuje częściowy zwrot opłaty w formie odpisu                             
z należności w następnym miesiącu. 

6.	W przypadku braku zgłoszenia w ustalonym terminie rodzic ponosi koszty niespożytego 
posiłku. 

7. Całkowita rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona do intendentki w dniu 
poprzedzającym rezygnację, w przeciwnym razie opłaty będą naliczane do dnia zgłoszenia. 



8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu                           
i właściwego zachowania na jej terenie. W przypadku wielokrotnego naruszania ustalonych 
zasad, dziecko zostanie wypisane z obiadów. 

Zapoznałem/am się z powyższymi zasadami i zobowiązuję się do regularnego uiszczania 
należnej opłaty z tytułu żywienia dziecka oraz przestrzegania obowiązującego regulaminu.  

Henryków, dn. …………………… ……………………………………………………….                    
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


