KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2020/2021
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA
Proszę o przyjęcie .......................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

..............................
(klasa)

na obiady w stołówce szkolnej od dnia ...........................
W razie wystąpienia nadpłaty za obiady proszę o zwrot tej nadpłaty na niżej wymieniony numer
konta bankowego:......................................................................................................................
Którego właścicielem jest......................................................................................................................
(imię i nazwisko)

W razie zmiany nr konta bankowego zobowiązuję się do podania go do wiadomości szkoły
w terminie do 7 dni.
Przyjmuję do wiadomości:
1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły, wypełniając druk niniejszej deklaracji.
2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Cena za jeden obiad wynosi 3,70zł.
3. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa
dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie 77 466 13 33 ul. Kwiatowa 7). Brak takiej informacji
upoważnia do naniesienia obciążenia.
4. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w szkole (np. choroba dziecka) należy zgłosić
u pani intendentki lub w sekretariacie najpóźniej do godz. 8:00 pierwszego dnia nieobecności. Brak
takiej informacji upoważnia do naniesienia obciążenia.
5. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu
rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek w punkcie 2 i 3.
6. Płatność za obiady należy uiszczać do 20-go dnia każdego miesiąca.
7. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za posiłki zgodnie z ustaloną stawką
i w ustalonym terminie.
8. Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie prosimy zasięgać u intendenta szkoły,
na naszej stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.
9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się
na stołówce.

.................................

................................................

(data)

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

...................................................................................................................................................................
Konto szkoły do wpłat za obiady:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice
73 8884 0004 2001 0000 7041 0001
Z opisem „ Imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za miesiąc..............”

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach,
47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3, tel. 77 44 60 395, mail: psp1@krapkowice.pl.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania prawa dziecka do korzystania
ze świetlicy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to potrzebne, czyli nie dłużej niż do końca roku
szkolnego którego dotyczy karta zgłoszenia.
4. Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się
w regulaminie zasad przetwarzania danych osobowych. Regulamin dostępny jest na tablicy
ogłoszeń
w PSP1
oraz
na
stronie
internetowej
pod
adresem
http://bip.psp1.krapkowice.pl/346/147/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html

