KARTA ZAPISU UCZNIA NA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
CZĘŚĆ INFORMACYJNA















Cena jednostkowa obiadu wynosi: 3,70 zł (koszt tzw. „wsadu do kotła”).
Płatności tylko w formie przelewu bankowego.
Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie - między 1 a 10 dniem każdego bieżącego miesiąca
- za miesiąc, w którym dziecko spożywa posiłki (w dziesiątym dniu środki powinny być już na koncie).
Brak wpłaty za obiady skutkować będzie wstrzymaniem obiadów dla dziecka. Ponownie uczeń będzie mógł
korzystać z obiadów od następnego dnia po wpływie środków na konto szkoły.
W przypadku wpłat po terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.
Wysokości kwot do wpłaty za dany miesiąc (wyliczona indywidualnie dla każdego ucznia ), eksponowane będą na
tablicy ogłoszeń w przedsionku wejścia do szkoły, przy wejściu do stołówki oraz na stronie internetowej, w zakładce
żywienie – kwoty do wpłat.
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, za który dokonujecie Państwo płatności
oraz skróconą nazwę szkoły.
Nr konta, na które należy dokonać przelewu:
PKO BP 91 1020 2313 0000 3702 0579 6570
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOSNOWCU
Prosimy o zgłaszanie przewidywanej nieobecności ucznia na obiedzie. W odwołanych dniach obiady
dla dziecka przygotowane nie będą, a nadpłacona kwota zostanie odliczona przy wpłacie za następny miesiąc.
Odwołania posiłków należy dokonać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (32 263-18-07)
najpóźniej do godz.14.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka, prócz poniedziałków, kiedy obiad można
odwołać (także na ten dzień) do godziny 8:00. Za nieodwołane posiłki kwota odliczana nie będzie (brak informacji z
Państwa strony spowoduje, iż obiad dla dziecka zostanie przygotowany).
W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na posiłkach przez tydzień – bez wcześniejszego odwołania,
żywienie dziecka w szkole będzie wstrzymane. Ponownie uczeń może korzystać z obiadów, od następnego dnia, po
zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna w sekretariacie szkoły lub osobie odpowiedzialnej za płatności za posiłki, iż nadal
wyraża chęć dożywiania dziecka w szkole.
Ewentualną, całkowitą rezygnację z korzystania z obiadów, należy złożyć na piśmie, najpóźniej w dniu
poprzedzającym, w sekretariacie szkoły (bez względu na to, czy opłata za dany miesiąc już została dokonana, czy
jeszcze nie).
Przepisując dziecko do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, konieczne jest rozliczenie płatności
za żywienie.

DEKLARACJA RODZICA
W roku szkolnym 2020 / 2021 mój syn / córka (imię i nazwisko ucznia, klasa):
……………………………………………..………………………………………………….……………………………………
będzie korzystał/a z obiadów w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu, począwszy od dnia:………………….….……………
Ewentualny zwrot nadpłaconej kwoty za niewykorzystane obiady proszę przelać na konto:
Nazwa banku i numer konta: ………………………………………………………………...…………………………………….
Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela rachunku:
………………………………………………………………………………………………………………...…………………….
Zapoznałam/em się z zasadami dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.
(data, telefon kontaktowy oraz czytelny podpis rodzica):

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


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa banku i
numer konta bankowego) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO.
(Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu dokonania ewentualnego zwrotu
nadpłaty za odwołane obiady).
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę):
……………………………………………………

