
Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach 

 

1. Imię  i nazwisko ucznia ………………………………………………….………………… Klasa ………… 

2. Imię i nazwisko rodzica ……………………………………………….……………Tel. kontaktowy …………………..…………… 

3. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

1/ Cena za obiad wynosi 3,90 zł – ustalona jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na dany rok 

kalendarzowy. 

2/ Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w  terminie pięciu pierwszych dni roboczych 

każdego  miesiąca. 

3/ Wpłata dokonana po wyznaczonym terminie będzie zwrócona na konto, z którego zostały przelane pieniądze. 

4/ W przypadku nieobecności dziecka można dokonać odliczenia obiadu, jeżeli nieobecność ta zostanie zgłoszona                    

do godz. 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. Odpisy można zgłaszać telefonicznie (nr tel.  41 3676486) 

lub osobiście kierownikowi świetlicy. Kwoty za zgłoszone nieobecności zwracane będą na koniec miesiąca. 

5/ W przypadku nieplanowej nieobecności dziecka na obiedzie przygotowany dla niego posiłek można pobrać                             

(na wynos) w godzinach wydawania (12.00 – 13.45). 

6/ W przypadku rezygnacji z wyżywienia fakt ten należy pisemnie zgłosić do kierownika świetlicy z wyprzedzeniem 

trzech dni roboczych przed planowanym terminem zmian. 

4. Deklaracja 

1/ Potwierdzam, że zapoznałem (am) się z zasadami korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej. 

2/ Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na zasadach określonych w punkcie 3 w okresie                                  

od ……………………………………. do ………………………………………… 

3/ Zobowiązuję się do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem. 

4/ Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania posiłków. W przypadku 

uchylania się od wnoszenia opłat za zadeklarowane posiłki zobowiązuję się poddać się postepowaniu egzekucyjnemu. 

5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Wyrażam zgodę na zbieranie,  przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych    w   Deklaracji 

korzystania  z wyżywienia w stołówce szkolnej dla celów związanych z zakwalifikowaniem dziecka na obiady w roku 

szkolnym 2019/2020 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem 

danych jest Szkoła Podstawowa nr19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3. 

 

 

……………………………………….                                                                                 ……………………………………………………………… 

                  Data                                                                                                                              Podpis rodzica 


