
 

 

 

 

Wniosek na obiady w stołówce szkolnej 
przy Zespole  Szkolno  -  Przedszkolnym  Nr  2  w  Białymstoku 

 
 

Proszę o przyjęcie dziecka: 
 
............................................................................................................................................ ucznia klasy ............................................................ 
                                                             ( nazwisko i imię) 
 

na obiady do stołówki szkolnej w roku szkolnym ………………………………….. od dnia ………………………………………… 
 
Adres zamieszkania  dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): 
 

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

Telefony   kontaktowe  : …………………………………………………………………………………………………………………..……….….   

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                  
 

Oświadczam że: 
1. Zapoznałam/em się zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je. 
2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka (do 10 dnia każdego 

miesiąca) zgodnie z ustaloną stawką. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie                                                                                                          
ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE   ( Dz. Urz. UE L 119  z  2016  ) (najczęściej określane jako RODO)  wyrażam zgodę na przetwarzanie  wyżej wymienionych danych osobowych, 
które zostaną wykorzystane wyłącznie do  celów  związanych   z  wyżywieniem.   
 
 
 

Białystok, dnia ……………………………..                                                                    Podpis rodzica  ……………………………….………       
 

 
 
tutaj proszę odciąć 

 
 

 
INFORMACJE  DLA  RODZICÓW    

 
► Pomiędzy  Szkołą  a  Rodzicem,  zostanie  zawarta  pisemna  umowa    dotycząca  użyczenia  „Karty stoperek"  
na  rok  szkolny 2020/2021.    
► Uczniowie  korzystający  z  obiadów  otrzymają  „Kartę stoperek" na  podstawie  której  będą  mogli  
korzystać  z  wyżywienia  po  codziennej  rejestracji  w  czytniku  w  stołówce  szkolnej.  
 

► Opłat  za posiłki należy dokonywać  przelewem  za  dany  miesiąc  z  góry  zgodnie z harmonogramem 

                                  do 10 dnia każdego miesiąca na  podane  niżej  konto.   
 

Dane do przelewu:     

Zespół  Szkolno – Przedszkolny  Nr  2,  15-337  Białystok,  ul.  Pułaskiego  25 

14  1240  2890  1111  0010  3577  5705                                                                                                                                                   

W  tytule  wpłaty:     nazwisko i imię  dziecka  oraz  klasa 

 
► Osobom, które  nie  dokonają  wpłaty  w  terminie,  będą  naliczane  odsetki  ustawowe  za  każdy  dzień  
zwłoki.       
► Zgłoszenia nieobecności  dokonujemy  w  systemie  elektronicznym „Stoperek”  najpóźniej jeden dzień przed 
nieobecnością  do godz.  12:00.                           
► Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu, naliczane są w następnym miesiącu    
rozliczeniowym,  jeżeli    wcześniej    zgłoszono   nieobecność   dziecka. 
►   Osoby które  chcą  zrezygnować  z  obiadów  winne  złożyć  pisemną  rezygnację  w sekretariacie  do  końca    
miesiąca. 


