
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ KIEROWNIKA STOŁÓWKI 

OD 01 DO 31 SIERPNIA 2022 R. 

 
 
DANE DZIECKA 

✓ Imię i nazwisko dziecka_  

✓ Klasa klasa sportowa TAK/NIE 

 

✓ Data i miejsce urodzenia   

 

✓ Nr PESEL  
 

✓ Adres zamieszkania dziecka  

 

✓ Dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 TAK/NIE 

 
DANE RODZICÓW DZIECKA 

 

✓ 

Nazwisko matki i imię matki  

 

✓ 

Nr telefonu kontaktowego  

 
 

✓ 

Nazwisko i mię ojca  

 

✓ 

Nr  telefonu kontaktowego  

 
 

✓ 

Praca zawodowa rodziców: 

 
matka pracuje TAK NIE 

 

ojciec pracuje TAK NIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem korzystania z obiadów w stołówce 

szkolnej stanowiącym załącznik do wniosku i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
 

1.…………………………………………………………… 2.…………………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica czytelny podpis rodzica 

 
Ełk,dn.  



REGULAMIN 

 
KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

 
przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku 

 

 
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania 

terminów  płatności za obiady. 

2. Pierwszeństwo w  przyjęcia na obiady mają uczniowie klas sportowych. 

3. Wpłat należy dokonywać do5 dnia miesiąca. 

4. Opłaty za obiady przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na rachunku 

69 1020 4724 0000 3802 0075 9993 
 

5. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane: 

 
• imię i nazwisko dziecka, 

• aktualną klasę, 

• miesiąc/rok, 

 

 
6. Wysokość opłaty po odpisie należy uzgadniać telefonicznie pod numerem 

(87)7326364. 

 
7. W grudniu nie można opłacać obiadów za styczeń w związku  

z zakończeniem roku budżetowego. 

8. Niedotrzymanie terminów opłat za obiady skutkuje: 

• wykreśleniem ucznia z listy obiadów w danym roku szkolnym. 

 
9. Zgłoszenia dokonania odpisu za obiady należy dokonać najpóźniej do godziny 13.00 w 

dniu poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole. 

W przypadkach nagłych, nie później niż do godz.7.30 pierwszego dnia absencji dziecka. 

 
10. Niezgłoszona nieobecność jest podstawą do odmowy dokonania odpisu za 

obiady. 

11. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać osobiście do intendenta stołówki lub 

telefonicznie pod numerem  (87)73263 64. 



Administrator: 

 
Szkoła Podstawowa nr  9 

im. Jana Pawła II w Ełku 

19-300 Ełk ,ul. Piwnika  Ponurego1 

 

 

 

 
Zgoda na dokonanie zwrotu wpłaty za obiady 

 

 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………... 

 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………. 

 
Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu, niewykorzystanej wpłaty na obiady, na moje 

konto: 

Imię i nazwisko rodzica……………………………………………………………………….. 

 
Nazwa banku:…………………………………………… 

 
Nr konta: 

 

 
Ełk,………………………………….. ……………………… 

data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy95/46/WE(4.5.2016 L119/3 8Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)oraz w związku z ustawą zdnia10 maja 2018r. 

Ochronie danych osobowych. 

Informujemy ,iż dane zawarte w powyższym formularzu są nam niezbędne do dokonania zwrotu opłaty. 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub 

pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw w tym w szczególności ustaw 

podatkowych i rachunkowych. 

Odbiorcami danych udostępnionych w formularzu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Każdemu, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

,prawo do ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 


