WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA OBIADY
1. Proszę o przyjecie dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………
klasa…………………… na obiady do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 od dnia
………………………………………………… .
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów:
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna …………………………………………, tel. ………………...
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna …………………………………………, tel. ……………….......
 Wpłaty za obiady (4,00 zł/dzień) przyjmowane są do 10-tego każdego miesiąca w sekretariacie
uczniowskim, od nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki.
 Zobowiązuje się do regularnego i terminowego uiszczania opłaty z tytułu żywienia dziecka zgodnie
z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.
 Odliczenia za obiady z powodu nieobecności dziecka w szkole (tydzień lub dłużej) będą
uwzględniane tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie uczniowskim
osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godziny 800 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.
W innych przypadkach odliczenia nie będą uwzględniane.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
w sprawach związanych z korzystaniem dziecka ze stołówki szkolnej na okres roku szkolnego
2019/2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych.

……………………………………...
(podpis rodzica)
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