
KARTA ZGŁOSZENIA NA WYŻYWIENIE 
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim                        

na rok szkolny 20…/20… 
 

Podstawaprawna: 
1. Art. 6 ust.1 lit. c 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 dyrektywy 95/46/WE 

2. Art. 68  ust. 1pkt 3 Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz.59) 
3. Art. 106  Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz.1082) 
4. Art. 108 pkt 4 Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz.59) 
5. Art. 155 Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz.59 
6. Zarządzenie nr16/2017/2018 dyrektora Szkoły im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim 

 

Zgłoszenie od dnia …………………………….  

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

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

Numer telefonu do kontaktu, adres e-mail……………………………………………………… 

Oddział przedszkolny…………. 

Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek):…………………………………………………………….. 

1. Złożenie niniejszej deklaracji jest równoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych w danym 
roku szkolnym. 

2. Rezygnację z wyżywienia należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu szkoły na trzy dni przed końcem 
miesiąca, za który dokonano wpłaty. Brak złożenia rezygnacji oznacza, że rodzice (opiekunowie) powinni 
uregulować należność za obiady na kolejny miesiąc. 

3. Wpłaty za korzystanie z posiłków należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły do 15 dnia miesiąca 
poprzedzającego żywienie na podstawie imiennego druku. Przez terminowe dokonywanie wpłaty rozumie się 
dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy szkoły: 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 
Oddział w Wilkołazie 

17 8717 1035 2002 2001 0915 0003 
4. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę. 
5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić 

rezygnację z posiłku z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13.00, bądź tego samego dnia – dotyczy 
tylko poniedziałku lub dni po dłuższej przerwie w pracy szkoły (np. przerwy świąteczne) - do godziny 7:30. 
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez e-mail (obiadysprudnik@wp.pl) lub telefonicznie/sms (699841485).  

6. Odpisy za obiady będą uwzględnione tylko po uprzednim zgłoszeniu rezygnacji z posiłku. 
7. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłaty za wyżywienie.                                                                                                                  

…………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniego odżywiania 

informuję, że u dziecka występują alergie pokarmowe:…………………….............................. 

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

 

…………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


