Zał. Nr 1
Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką:
Nazwisko i imię ……………………………………………….
Adres:…………………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………….………..klasa……………
będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
ps. „Hubal” w Białymstoku od dnia ……………………………………………………………………………
Wpłaty za obiady dokonane z pominięciem rekrutacji
– bez wypełnienia zgłoszenia na obiady będą zwracane nadawcy. Uczeń nie otrzyma obiadu.
1. Wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły
do 10. dnia każdego miesiąca, jednak nie wcześniej niż 1. dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata.
Bank PEKAO S.A. I/ Oddział Białystok, ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok
Nr konta 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429
2. W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię ucznia, klasę oraz szkołę (SP lub PG) ; opłata za
miesiąc…, np. luty 2019
3. Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy przekazać na konto
(obowiązkowo w przypadku, gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki).
Taką informację uzyskają Państwo w pokoju nr 36 lub tel. 856760648 w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego wpłatę.

Przesłana na konto kwota musi się zgadzać z indywidualnym

wyliczeniem dla każdego dziecka.
4. Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy obiadowej, na której odnotowana jest aktualna wpłata
za obiady. Jeżeli opłata za obiady nie zostanie zaksięgowana na koncie szkoły do 10. dnia miesiąca uczeń nie otrzyma obiadu.
5. W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzic/Opiekun ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację
w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca żywieniowego. W razie
niedopełnienia tej formalności w określonym terminie Rodzic/Opiekun będzie ponosił koszt żywienia
za cały miesiąc.

6. Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone, a niespożyte obiady (np. choroba ucznia) jest zgłoszenie
odpisu u intendenta szkoły tel.: 856750451 w.43 lub w sekretariacie do godz. 1200 dnia
poprzedzającego nieobecność. Odpisy dokonywane będą za nieobecność dwudniową i dłuższą – nie
ma odpisów jednodniowych. Wyjątek stanowią zbiorowe wyjścia ze szkoły (cała klasa, grupa
uczniów) - takie odpisy zgłasza organizator na 3 dni przed planowanym wyjściem.
7. Ewentualne powstałe nadpłaty będą rozliczane na koniec roku kalendarzowego i na koniec roku
szkolnego, a następnie przekazywane na (podany w karcie zgłoszenia dziecka) rachunek bankowy
Rodzica/Opiekuna Prawnego.
8. Zgłoszenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do
przestrzegania terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „obiady”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka na
Obiady do użytku wewnętrznego stołówki szkolnej SP32 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922).

Białystok, dnia ……………………………………….

………………………………………………
Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna

Zał. Nr 2
Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką:
Nazwisko i imię ……………………………………………….
Adres:…………………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD (MOPR/MOPS)
Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………..klasa……………
będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
ps. „Hubal” w Białymstoku od dnia ……………………………………………………………..………….
1. Obiady dla uczniów, którzy korzystają z wyżywienie na podstawie Decyzji MOPR będą wydawane po
dostarczeniu do szkoły (pokój Nr 36) aktualnej decyzji oraz wypełnieniu zgłoszenia na obiady.
W przypadku braku aktualnej Decyzji Rodzic/Opiekun Prawny pokrywa pełen koszt żywienia ucznia.
2. W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację
w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca żywieniowego. W razie
niedopełnienia tej formalności w określonym terminie Rodzic/Opiekun będzie ponosił koszt żywienia za
cały miesiąc- Zał. Nr 4.
3. Zgłoszenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do
przestrzegania terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce obiady).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka na
Obiady do użytku wewnętrznego stołówki szkolnej SP32 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922).
Białystok, dnia ……………………………… ………………………………………………….
Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna

Zał. Nr 3
Nazwisko i imię ……………………………………………….
Adres:…………………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA SZKOŁY NA OBIAD
Oświadczam, że ja :…………………………………………………………………………………
będę korzystać z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
ps. „Hubal” w Białymstoku od dnia ……………………………………………………………..……………
Wpłaty za obiady dokonane z pominięciem rekrutacji – bez wypełnienia zgłoszenia na
-obiady będą zwracane Pracownikowi.
Pracownik nie otrzyma obiadu.
1. Wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły
do 10. dnia każdego miesiąca, jednak nie wcześniej niż 1. dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata.
Bank PEKAO S.A. I/ Oddział Białystok, ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok
Nr konta 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429
2. Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy przekazać na konto
(obowiązkowo w przypadku

gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki).

Taką informacje uzyskają Państwo w pokoju nr 36 lub tel. 856760648 na dzień przed planowanym
terminem wpłat. Przesłana na konto kwota musi się zgadzać z indywidualnym wyliczeniem dla
każdego pracownika.
3. W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię , opłata za miesiąc…, np. luty 2019
4. W przypadku rezygnacji z obiadów, Pracownik ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację
w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca żywieniowego. W razie
niedopełnienia tej formalności w określonym termie pracownik będzie ponosił koszt żywienia za cały
miesiąc.
5. Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone a niespożyte obiady (np. choroba ) jest zgłoszenie odpisu
u intendenta szkoły tel.: 856750451 w.43 lub w sekretariacie do godz. 1200 dnia poprzedzającego
nieobecność. Odpisy dokonywane będą za nieobecność dwudniową i dłuższą – nie ma odpisów
jednodniowych.

6. Ewentualne powstałe nadpłaty będą rozliczane na koniec roku kalendarzowego i na koniec roku
szkolnego oraz przekazywane na podany (w karcie zgłoszenia) rachunek bankowy pracownika.
7. Zgłoszenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do
przestrzegania terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce obiady).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia Pracownika na
Obiady do użytku wewnętrznego stołówki szkolnej SP32 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922).

Białystok, dnia ……………………………………….

……………………………………………………….
Podpis Pracownika

Zał. 4

Rezygnacja z obiadów
Ja, ……………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego
oświadczam, że moje dziecko ………………………………………......................... klasa …………….…
nie będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr. Henryka
Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku od ……....……………………………………………..r.

Białystok, dnia……………………………………..

Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna ………………

Zał. 5

Rezygnacja z obiadów
(PRACOWNIK)
Ja, ……………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
oświadczam, że nie będę korzystać z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku od ……………………………………………..r.

Białystok, dnia……………………………………..

Podpis Pracownika………………………………….

