KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW
Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………………………..
Data urodzenia ……………………………………………………………………………...…
PESEL …………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów) ……………………………………………………
Miejsce pracy matki ……………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………… tel……………………
Miejsce pracy ojca ………………………………………………………………………..…....
………………………………………………………………………… tel……………………

Telefon kontaktowy ………………………………
KLASA ………………………………………….

Czy obiady będą finansowane przez MGOPS w Krotoszynie?

TAK

NIE

Czy dziecko jest zapisane na świetlicę szkolną?

TAK

NIE

(niepotrzebne skreślić)

NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIE DO OPŁACENIA OBIADÓW DO 15 – TEGO KAŻDEGO
MIESIĄCA.

W razie nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie, dyrektor szkoły może skreślić ucznia
z listy osób korzystających z obiadów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie w sprawie
zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Krotoszyn, ustala się:

§1
1. Uczniowie korzystają z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną wnoszą opłatę której wysokość
jest równa kosztowi surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku.
2. Wysokość opłaty za posiłek, wydawany przez stołówki szkolne zorganizowane ustala się w następującej
wysokości 2,60 zł za obiad, płatne przelewem na konto.
§2
1. Osobie, która nie skorzystała z opłaconego posiłku, przysługuje zwrot opłaty miesięcznej pomniejszony
o wartość równą ilości niespożytych posiłków.
2. Zwrot opłaty o której mowa w ust.1 przysługuje wyłącznie w razie dokonania zgłoszenia rezygnacji
z posiłku, o której mowa w ust. 5.
3. Należna kwota zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn opłaty jednego posiłku liczby dni
nie korzystania z posiłku przez stołującego się.
4. Zwrot opłaty o której mowa w ust.1 dokonuje intendent bezzwłocznie po zakończeniu danego miesiąca
rozliczeniowego, na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych).
5. Rezygnację z posiłku należy najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00 w sekretariacie szkoły
lub bezpośrednio intendentowi.
6. Podstawę zwrotu opłaty stanowi prowadzony perz intendenta rejestr zgłoszeń o rezygnacji
z korzystania w danym dniu z posiłku przez osoby korzystające z posiłków.

Planowanie zwolnienia z posiłków takie jak: wycieczki szkolne, zielone szkoły, proszę zgłaszać minimum
3 dni wcześniej.

Zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr 14/2018/2019 Dyrektora Szkoły i regulaminem stołówki
dnia:……………………………

Podpis rodzica (opiekuna) …………………………………

Data przyjęcia zgłoszenia ……………………………………
Pierwszeństwo przyjęcia na obiady mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują, dzieci korzystające
z popołudniowej opieki świetlicy szkolnej, opiekunowie MGOPS.

