Szkoła Podstawowa nr 24
im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach
25- 344 Kielce, ul. Kujawska 18
tel. 41 36 76 268, fax 41 36 76 966
NIP 6572524486 REGON 000695077

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W KIELCACH

w roku szkolnym 2018/2019
od dnia ....................................... do dnia......................................
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................................................
Data urodzenia..............................................................................................................................................................
wychowawca................................................................................klasa........................................................................

1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.......................................................................................
........................................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania........................................................................................................................................
3. Telefon............................................................................................................................................................
4. Adres e-mail. .................................................................................................................................................
5. Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
Matka – telefon kontaktowy...........................................................................................................................
Ojciec – telefon kontaktowy...........................................................................................................................

6. Dodatkowe uwagi o dziecku...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................











Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapisać dziecko do stołówki szkolnej w dowolnym terminie.
Kartę zgłoszenia należy obowiązkowo i jak najszybciej dostarczyć do kierownika świetlicy.
Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach od 11 40 do 14 00.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłaty za posiłki. Należność
za obiady należy regulować do przedostatniego dnia roboczego każdego poprzedzającego miesiąca,
z góry za każdy miesiąc (opłata za wrzesień 2018 r. powinna znaleźć się na koncie szkoły do 30 sierpnia,
a za październik- 27 września 2018r.).
Wpłatę do przelewu należy zmniejszyć o ilość zgłaszanych w poprzednim miesiącu odpisów i dokonaną nadpłatę.
Przy zakupie obiadów możliwe jest wyłączenie z abonamentu określonych dni tygodnia.
Abonament wypisywany jest na każdy miesiąc żywieniowy po uregulowaniu należności.
Uczniowie, którzy nie dokonają wpłat w/w terminie nie są uwzględniani przy wydawaniu posiłków
w pierwszych dniach żywienia. Włączeni są do stanu żywienia po uiszczeniu odpłatności i dostarczeniu potwierdzenia
wpłaty.
Wpłaty należy dokonywać na konto:

w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 24
ING Bank Śląski 03 1050 1461 1000 0023 5339 8643

W tytule należy wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz dni, które rodzic wyłącza z żywienia











Do stanu żywienia wyłączane są dzieci, które nie zapłaciły w terminie, ale w poprzednim miesiącu
żywieniowym zgłaszały odpisy lub wniosły wyższą opłatę. Nadpłaty i odpisy przenoszone są na kolejny
miesiąc żywieniowy automatycznie . Ilość obiadów do wykorzystania wylicza kierownik świetlicy.
Jest to suma odpisów i osobodni wynikających z nadpłat.
Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania nieobecności wynikającej z choroby lub innych zdarzeń
losowych, dzień wcześniej lub do godziny 8 00 w danym dniu.
Odpisy obiadów można zgłaszać osobiście u kierownika świetlicy lub telefonicznie – nr telefonu 41 36 76 268.
Abonamenty uczniów, którzy nie zgłosili się na obiad i nie dokonali odpisów, przekazywane są dzieciom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej lub osobom chętnym- codziennie od godz. 14.00.
W czerwcu nie można dokonywać odpisów dlatego przy wpłacie za obiady należy odliczyć zaplanowane wycieczki, wizyty
u lekarza itp. Jeżeli dziecko w danym dniu jest nieobecne, obiad może odebrać rodzic/opiekun prawny.
Po zakończeniu żywienia wszelkie nadpłaty i zwroty dokonywane są na konto lub w formie
gotówkowej (KW).
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.
W przypadku wielokrotnego naruszania ustalonych zasad, dziecko zostanie wypisane z obiadów.

Kielce, dnia........................................

....................................................................
data, podpis rodzica /prawnego opiekuna

