
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
I. Dane osobowe zgłaszających (obojga rodziców) 

1. Imię i nazwisko:…………………………………….………………PESEL:………………………… 
Adres do 
korespondencji: …………………………………………………………………………………… 
 
 Imię i nazwisko:…………………………………….………………PESEL:………………………… 
Adres do 
korespondencji: …………………………………………………………………………………… 

 
II. Prosimy o przyjęcie dziecka: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, klasa) 
 

na obiady do stołówki szkolnej (wstawić znak w wybranym polu): 
[ ] zupa – koszt 1zł/szt 
 
[ ] II danie – koszt 5zł/szt 
 
[ ] cały obiad – koszt 6 zł/szt 
 
w okresie od dnia …………....………… do dnia………………..……….. we wszystkie dni szkolne/w 
wybrane dni …………………………………….……………….(niepotrzebne skreślić, wpisać w które dni) 
 
III. Informujemy, że dziecko ma potwierdzoną przez lekarza alergię pokarmową 
na…………………………………………….…………………………………………., która objawia 
się……………………………………………………… Zobowiązuję się do dostarczenia odpowiedniego 
zaświadczenia. 

 
 

IV. Oświadczamy, że: 
1. Znamy i akceptujemy treść Regulaminu Stołówki Szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 

Świnoujściu oraz treść art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. 
poz. 996) 

2. Zobowiązujemy się solidarnie do uiszczania opłat za obiady z góry w terminie do 15. dnia każdego 
miesiąca przelewem na rachunek bankowy szkoły nr 66 1240 3914 1111 0010 2675 9927, w treści 
przelewu wpisując „Obiady, imię i nazwisko dziecka, miesiąc”. 

3. Mam świadomość, że za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym 
miesiącu rozliczeniowym lub zwrot odpowiedniej kwoty pod warunkiem, że nieobecność dziecka na 
obiadach zostanie zgłoszona telefonicznie pod nr telefonu 91 322 17 24 wew.23 lub  drogą e-mailową 
pod adresem : zsp-ksi@wp.pl – najpóźniej do godziny 9:00 rano. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących żywienia na mój adres e-mailowy:  
adres poczty elektronicznej email:………………………………………………… 
lub pod numerem telefonu  91 322 17 24 wew 23. 

5. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i dziecka/ci w celu realizacji praw i 
obowiązków wynikających z przepisów wskazanych w pkt 1 powyżej. 

6. Zostaliśmy poinformowani o wstrzymaniu obiadu w przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania 
opłaty, oraz o dochodzeniu roszczeń z tego tytułu przez obsługującą szkołę kancelarię prawną. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………………… 
 (czytelny podpis zgłaszającego I)      (czytelny podpis zgłaszającego 1I) 


