
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU 

 

 

 

 

Załącznik nr 1) do Regulaminu stołówki szkolnej 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

 

Proszę o przyjęcie ..................................................................................................., ucz. kl. ................. na obiady 
                                                                                                (Imię i nazwisko dziecka) 
 

w stołówce szkolnej w roku szkolnym 202…./202.… od dnia ……..……….……..…… . 

Adres zamieszkania dziecka: 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): 

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

Telefon kontaktowy: …………………………………….……….  

Adres e–mail: …………………………………………….……… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem(am) się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je. 

2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka (należność powinna 

wpłynąć na konto szkoły 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 opłatą za wyżywienie.   

 

Białystok, dn. ……………….……..                          Podpis rodzica: …………….………………….………       

 

 

 ----------------------- tutaj proszę odciąć --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

INFORMACJE DLA RODZICÓW    

1. Uczniowi korzystającemu z obiadów szkoła użycza bezpłatnie „Kartę STOPEREK”, na podstawie której 

może korzystać z wyżywienia po codziennej rejestracji w czytniku podczas pobierania posiłku. Karta 

podlega zwrotowi na koniec roku szkolnego lub w przypadku rezygnacji z obiadów czy wcześniejszego 

opuszczenia szkoły. 

2. Rodzic potwierdza zapoznanie się z zasadami użyczenia przez szkołę „Karty STOPEREK” poprzez złożenie 

podpisu na liście zbiorczej klasy. 

3. Opłat za posiłki należy dokonywać przelewem za dany miesiąc z góry, zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie https://zsps2.bialystok.pl/strefa-rodzica/stolowka/  do 10. dnia każdego 

miesiąca na podane niżej konto. 

Dane do przelewu: Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 2, 15–337 Białystok, ul. K. Pułaskiego 25 

14  1240  2890  1111  0010  3577  5705 

W tytule wpłaty: nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc żywienia 

4. Osobom, które w terminie nie dokonają wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.       

5. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać w systemie elektronicznym „STOPEREK” najpóźniej 

jeden dzień przed nieobecnością do godz. 12:00.                           

6. Jeżeli nieobecność dziecka zgłoszono wcześniej, odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu 

naliczane są w następnym miesiącu rozliczeniowym. 

7. Aby zrezygnować z wyżywienia należy najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca złożyć w sekretariacie 

szkoły oświadczenie o rezygnacji z obiadów. 

https://zsps2.bialystok.pl/strefa-rodzica/stolowka/

