
Karta zgłoszenia na posiłki   
w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żędowicach 

Rok szkolny 2017/2018 
 
Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………....................... 
Data urodzenia …………………………………              Klasa …………………….......... 
 

1. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów  
 
…………………………………………………………………….......................................... 
 

2. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów  
 
…………………………………………………………………………………………............ 

 
3. Telefon kontaktowy ……………………………………………………….................. 

 
 Oświadczam, że będę terminowo dokonywać opłat z tytułu korzystania przez 
moje dziecko z posiłków.    
 

   ………………………………………………. 
                                                                                  data, podpis rodziców    
                                            
Proszę odciąć i zachować dla siebie 
Informacja  dla rodziców/opiekunów prawnych  ucznia 
1. Z posiłków może korzystać każdy uczeń PSP w Żędowicach. 
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie  

stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad zostanie wypisany z  posiłków). 
3. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej. 
4. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) 

należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godziny 14.30 w świetlicy,  sekretariacie szkoły 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 774 616 796, 721 067 004. 

5. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w   
następnym miesiącu. 

6. Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 17 każdego miesiąca gotówką do osoby 
wyznaczonej przez dyrektora szkoły lub przelewem na podane konto.   

7. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki. 
8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku  

nieterminowego  dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie 
wypisane  z listy korzystających ze stołówki szkolnej. 

9. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o 
kontakt z wychowawcą świetlicy lub intendentem w terminie poprzedzającym nowy miesiąc 
rozliczeniowy. 

10. Od dnia 1 września 2017 obowiązuje opłata w wysokości 4,00zł  za jeden posiłek. 
11. Szczegółowe informacje o posiłkach (jadłospis, wykaz alergenów) są do wglądu na tablicy  

ogłoszeń w stołówce. 
12. Uczniowie z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać z posiłków refundowanych przez OPS. 
 
Dane do dokonania przelewu: 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach, ul. Strzelecka 35,  
47-120 Zawadzkie 
numer konta: 11 8909 0006 2000 0005 5475 0006 



Tytułem: ,,Nazwisko i imię dziecka – za miesiąc …” 
 
 
 

Deklaracja 

 

Deklaruję, że odpłatność za posiłki mojego dziecka będę uiszczać przelewem na 

konto bankowe do 17 dnia każdego miesiąca. 

 

   
       

 ……………………………………… 
                                                                                             Podpis rodziców 
   
  
      
 
 
 
 
 
 
 


