
 

*klasa w której dziecko będzie uczęszczało na obiady 

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA NA  OBIADY   W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

Ucznia klasy*……………….rok urodzenia……………… na obiady od dnia…………. do dnia…………. 
DANE RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………….. 
Adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych …………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. Informację zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym(odpowiedzialność karna z art. 233 
kodeksu karnego) 
2. Opłaty za obiady będę regularnie uiszczać  w dniach 1-5 każdego miesiąca  przelewem  na konto szkoły 

PKO BP 02102047240000340200760231 
 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 
1. Brak wpłaty do 6 dnia każdego miesiąca spowoduje wstrzymanie wydania obiadu . 
    Brak opłaty za posiłki do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowo-żywieniowy       
skutkuje wykreśleniem dziecka z listy  stołujących się, od dnia1-go następnego miesiąca. 
2. Będę informować o nieobecności dziecka:  
- planowanej zgłoszenie  dwa dni wcześniej (osobiście u intendentki, telefonicznie  87 732 60 81 lub mailowo  
marta-kuzmicz@wp.pl) 
- nieplanowanej najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedniego(osobiście u intendentki, telefonicznie  
87 732 60 81 lub mailowo  marta-kuzmicz@wp.pl) 
3. Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje rodzic, opiekun prawny w następnym 
miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek w punkcie 2. 
4. W przypadku  niezgłoszenia absencji dziecka w wyżej wyznaczonym terminie nie będę ubiegać się  o zwrot 
kosztów za wyżywienie  za czas nieobecności. 
5. Dziecko na początku roku szkolnego otrzyma breloczek upoważniający do wstępu na obiady. W przypadku 
zgubienia breloczka koszt wydania nowego ponoszą rodzice. 
6. Osoby rezygnujące z obiadów  powinny zgłosić ten fakt najpóźniej na 2 dni przed rezygnacją lub na koniec 
miesiąca w formie pisemnej u intendentki. 
7. Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach:  11:30-11:50    
12:35- 12:55  
 
Data ………………………..                                     Podpis(ojca, matki, prawnego opiekuna)………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych Szko łę Podstawową nr 7 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z siedzibą w Ełku, ul. Kilińskiego 48 w celu czynności związanych z naborem i uczęszczaniem  dziecka na 
obiady szkolne w  roku szkolnym  2020/ 2021.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na odwrocie formularza, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
Data ……………………………                                                                        Podpis(ojca, matki, prawnego opiekuna )…………………………………………   
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