KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY NA ROK SZKOLNY
2022/2023
Proszę o przyjęcie .................................
...................... ucznia klasy............ .....
(imię i nazwisko dziecka)
na obiady od dnia …........................................ do ….........................................
Imię i nazwisko rodzica …...........................................................................................
(wyłącznie do użytku służbowego)
Telefon ….................................................
(wyłącznie do użytku służbowego)
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI , ŻE:
1. Opłaty za obiady należy uiszczać do 15 każdego m-c tylko na podany
numer konta
24 8191 1013 2004 4000 0789 0004 . Nie dopuszcza się wpłat
gotówkowych u intendenta.
2. Nie dopuszcza się zaokrąglania wpłat , każda wpłata powinna być sprawdzona na tablicy
ogłoszeń , stronie szkoły bądź telefonicznie u intendenta szkoły.
3. Za prawidłową wpłatę uznaje się podanie w tytule przelewu :
- imię i nazwisko dziecka/klasa/obiady wpłata za miesiąc
4. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy ten fakt zgłosić najpóźniej dzień
przed osobiście, lub telefonicznie, do intendenta nr tel 690 694 594
lub do sekretariatu
szkoły 82 5664 119 . Brak takiej informacji upoważnia do
obciążenia finasowego.
5. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole (np. z powodu choroby ) fakt ten
należy zgłosić u intendenta telefonicznie 690 694 594 lub w sekretariacie szkoły 82 5664 119,
najpóźniej do godz. 8 .00 .Informacje wstecz o nieobecności dziecka na obiedzie nie są odliczane
. Brak takiej informacji upoważnia do obciążenia.
6. Odpisy za niewykorzystane posiłki w następnym m-c są będą uwzględniane , jeśli spełniają warunek
punktu 4 i 5.
7. Brak opłaty w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z obiadów i naniesieniem ustawowych
odsetek.
8. Osoby rezygnujące z obiadów powinny wypełnić druk deklaracji u intendenta najpóźniej dzień
przed reygnacją. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztu żywienia dziecka
zgodnie z ustaloną stawką i ustalonym terminie.
….................................................................
data

…............................................................
podpis rodzica/opiekuna

…...........................................................................................................................................
dolną cześć proszę odciąć i zostawić dla siebie
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI , ŻE:
1. Opłaty za obiady należy uiszczać do 15 każdego m-c tylko na podany numer konta
24 8191 1013 2004 4000 0789 0004 . Nie dopuszcza się wpłat gotówkowych u intendenta.
2. Nie dopuszcza się zaokrąglania wpłat , każda wpłata powinna być sprawdzona na tablicy ogłoszeń ,
stronie szkoły bądź telefonicznie u intendenta szkoły.
3. Za prawidłową wpłatę uznaje się podanie w tytule przelewu :
- imię i nazwisko dziecka /klasa/obiady wpłata za miesiąc
4. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy ten fakt zgłosić najpóźniej dzień przed
osobiście lub telefonicznie do intendenta nr,tel. 690 694 594 lub do sekretariatu szkoły 82 5664 119 . Brak
takiej informacji upoważnia do obciążenia .
5. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole (np. z powodu choroby ) fakt ten należy
zgłosić do intendenta nr.tel. 690 694 594 lub do sekretariatu szkoły 82 5664 119 . Informacje wstecz o
nieobecności dziecka na obiedzie nie są odliczane . Brak takiej informacji upoważnia do obciążenia.
6. Odpisy za niewykorzystane posiłki w następnym m-c są będą uwzględniane , jeśli spełniają warunek
punktu 4 i 5.
7. Brak opłaty w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z obiadów i naniesieniem odsetek.

8. Osoby rezygnujące z obiadów powinny wypełnić deklarację u intendenta najpóźniej dzień przed
rezygnacją. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztu żywienia dziecka zgodnie z
ustaloną stawką i ustalonym terminie.

