SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W EŁKU

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I.
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………..................……… Klasa ………..
2. Dane rodziców
Nazwisko matki _______________________________ Imię matki___________________________
Nr telefonu kontaktowego ___________________________________________________________
Nazwisko ojca _________________________________ Imię ojca ___________________________
Nr telefonu kontaktowego ___________________________________________________________

3. Praca zawodowa rodziców
matka: pracuje TAK

NIE

ojciec: pracuje TAK

NIE

4. Dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019
TAK

NIE

II.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
stanowiącym załącznik do wniosku i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

1. …………………………………………………
czytelny podpis rodzica

2. …………………………………………………
czytelny podpis rodzica

Ełk, dnia…………….………. ……

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
w roku szkolnym 2018/2019

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania terminów płatności za obiady.
2. Wpłat należy dokonywać od 01 do 05 dnia miesiąca.
3. Opłaty za obiady przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego:
na nr rachunku 47 1020 4724 0000 3002 0076 0199
4. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:


imię i nazwisko dziecka,



aktualną klasę,



miesiąc/rok,



ewentualne odpisy, np. bez 19.04 lub od 05.11.

5. Wysokość opłaty po odpisie należy uzgadniać telefonicznie pod numerem (87) 732 60 37.
6. W grudniu nie można opłacać obiadów za styczeń w związku z zakończeniem roku budżetowego.
7. Niedotrzymanie terminów opłat za obiady może skutkować:


pozbawieniem możliwości korzystania z obiadów w danym miesiącu,



pozbawieniem możliwości korzystania z obiadów w danym roku szkolnym.

8. Zgłoszenia dokonania odpisu za obiady należy dokonać najpóźniej do godziny 15.00 w dniu
poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole.
W przypadkach nagłych, nie później niż do godz. 7.30 pierwszego dnia absencji dziecka.
9. Niezgłoszona nieobecność jest podstawą do odmowy dokonania odpisu za obiady.
10. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać osobiście do kierownika stołówki lub telefonicznie pod
numerem (87) 732 60 37.

