
 
      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 

Oświadczam, że moje dziecko .................................................................................. 

klasa.................. 

będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie od dnia 

................................................                        do dnia ………………... we wszystkie dni 

tygodnia/w wybrane dni*…………………………………………………….. 

1. Wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone  

konto bankowe szkoły w terminie od pierwszego do piątego dnia każdego 

miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek bankowy w SBL Złotów: 

- nazwa rachunku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 

54. 

- nr  konta 09 8941 0006 0026 7953 2000 0030. 

2. W  tytule  przelewu należy wpisać: nazwisko i imię ucznia, adres szkoły: opłata 

za obiady za miesiąc........     np. Wpłata za obiady za 09/2022, Adam  

Kowalski, Złotów, ul. 8 Marca 16.    

3. Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy 

przekazać na  konto  (szczególnie  w  przypadku,  gdy  zgłaszane były odpisy za 

niewykorzystane posiłki). Taką informację uzyskają Państwo w pokoju nr 110 

lub pod nr. telefonu: (67) 265 00 88 w.15. W ostatnim dniu miesiąca 

poprzedzającego wpłatę przesłana na konto kwota musi się zgadzać                                

z indywidualnym wyliczeniem dla każdego dziecka. 

4. Wpłaty za obiady z pominięciem rekrutacji – bez wypełnienia zgłoszenia na 

obiady będą zwracane nadawcy. Uczeń nie otrzyma obiadu. 

5. W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzic/Opiekun Prawny ma obowiązek 

złożyć pisemną  rezygnację w pokoju 110. 

6. W  przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole, należy ten fakt 

zgłosić telefonicznie  do godziny 9:00 w p. 110, osobiście lub pod nr telefonu: 

(67) 265 00 88 w.15. 

7. Nadpłaty zostaną zwrócone na rachunek bankowy Rodzica/Opiekuna 

Prawnego na koniec danego miesiąca.  

8. W   przypadku  braku zgłoszenia  nieobecności  ucznia,  posiłek  będzie  dla  

niego zamówiony i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/ okres. 

 Niepotrzebne skreślić 

                                                                      

Dane rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu: 

Nazwisko i imię ................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................. 

Tel. Kontaktowy ................................................................................................ 

Nr konta bankowego ........................................................................................ 

Nazwisko i imię właściciela konta: ................................................................... 

 

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne. 

 

1.  W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie wydawanie dziecku posiłku 

zostaje wstrzymane. 

2. Szkoła odmawia zapisania na obiady uczniów, którzy zalegają z wpłatami za 

poprzedni okres rozliczeniowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet 

powstałych wcześniej zaległości. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższych zasad i terminowych wpłat. 

 

 

Złotów,dnia........................................................ 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis Rodzica/ Prawnego 

Opiekuna 

 

 


