
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Proszę o przyjęcie .........................................................................................................    .............................. 
                   (imię i nazwisko dziecka)                                                   (klasa) 

ur. ................................, na obiady w stołówce szkolnej. 
 

Dane personalne: 

Imię i nazwiska rodziców (opiekunów) .................................................................................................. 

telefon kontaktowy...................................................................................................................................... 

 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są drogą elektroniczną (szkola@sp14.torun.pl) lub w szkole 

(do skrzynki). 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Cena za jeden obiad wynosi 4,5 zł. 

3. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki ( do 15-go każdego 

miesiąca). Nieprzestrzeganie terminów płatności powoduje skreślenie z listy uczniów 

korzystających z obiadów. 

4. Brak wpłaty za obiady do tego terminu, skutkuje skreśleniem z listy korzystających  

ze stołówki. 

5. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu 

rozliczeniowym. 

6. Warunkiem dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 4, jest wcześniejsze zgłoszenie 

nieobecności dziecka w szkole najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 

9:00. Odliczeniu nie podlega dzień, w którym następuje zgłoszenie. 

7. Zwroty za obiady, w sytuacji gdy uczniowi przysługują odpis, dokonuje się na druku 

„wniosek o wypłatę należności za obiady” dostępnym na stronie internetowej szkoły lub u 

Intendenta po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu wysokości wypłaty. 

8. Informacja o wysokości opłat za obiad w poszczególnych miesiącach ogłaszana jest na 

stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Jest ona różna w 

każdym miesiącu ze względu na różną ilość dni żywieniowych. 

9. Do wniosku na obiady należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu (obojga 

rodziców/opiekunów prawnych). Zaświadczenia nie są wymagane, jeżeli wcześniej 

zostały one złożone przy zgłaszaniu dziecka do świetlicy szkolnej. Proszę o zaznaczenia 

tej informacji poniżej 

Czy zaświadczenia o zatrudnieniu zostały dostarczone do  świetlicy szkolnej? 

 

 

10. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania 

 się na stołówce . 

11. Dane do przelewu: 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń 

nr konta : 68 1160 2202 0000 0000 6172 5239, 

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc za który jest opłata za obiady. 
 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Hallera 79,87-100 Toruń.  
Dane podane przez Państwa na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku.  
 
...................................................                                .......................................................... 
 (data)          (podpis rodziców/opiekunów) 

Tak Nie 
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