Karta zapisu ucznia na stołówkę szkolną od m-ca września 2018 roku do czerwca 2019 roku
Złożenie w szkole podpisanej karty zapisu jest równoznaczne z zapewnieniem dziecku/uczniowi obiadu od
każdego pierwszego dnia roboczego miesiąca, jeżeli nie zostanie obiad przez Państwa odwołany.
Imię i nazwisko ucznia ...............................................................................................................
klasa .........................................................................................................................................
adres zamieszkania ...................................................................................................................
tel. szybkiego kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia ..............................................
Rodzic /opiekun prawny deklaruje, że dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej w okresie:
od dnia .............września 2018 roku

do dnia ............, miesiąc............,

.roku

1. Cena obiadu dla ucznia ( „ wsad do kotła” ) w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 5, 00 zł
2. Odpłatność za obiady należy dokonywać w następujący sposób:
a) za wrzesień 2018 r
19 *5,00 = 95,00 do 07.09.2018
b) za październik 2018 r 23*5,00 =115,00 do 28.09.2018
c) za listopad 2018 r
20*5,00 = 100,00 do 28.10.2018
d) za grudzień 2018 r
15*5,00 = 75,00 do 28.11.2018
e) za styczeń 2019 r
18*5,00 = 90,00 do 28.12.2018
f) za luty 2019 r
14*5,00 = 60,00 do 28.01.2019
g) za marzec 2019 r
21*5,00 =105,00 do 28.02.2019
h) za kwiecień 2019 r
18*5,00 = 90,00 do 28.03.2019
i) za maj 2019 r
20*5,00 = 100,00 do 28.04.2019
h) za czerwiec 2019 r
13*5,00 = 65,00 do 25.05.2019
Przelewem na rachunek bankowy: PKO BP nr 26 1020 5226 0000 6102 0580 3459
Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 81 we Wrocławiu im. Wandy Rutkiewicz, ul. Jastrzębia 26,
53-148 Wrocław. W treści przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia oraz miesiąc za który
dokonywana jest wpłata.
3. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek
bankowy szkoły.
4. Nieobecność dziecka na obiedzie z powodu choroby lub udziału np.: w wycieczce klasowej,
konkursach, zielonej szkole i innych, należy zgłaszać najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00, na
adres e-mailowy szkoły: sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl
5.. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu należy odliczyć od wpłaty
za kolejny miesiąc. .Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozlicza rodzic przy
płatności za następny miesiąc.
5. Nieodliczone przez rodzica/opiekuna odpisy lub nadpłaty będą zwracane na konto osoby
wpłacającej
6. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów wymaga formy pisemnej złożonej
w sekretariacie szkoły
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ....................................................
.........................................................................................................................................................................
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora danych osobowych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting,
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Państwa na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania
wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w sekretariacie szkoły oraz na
www.sp081@wroclawskaedukacja.pl
Imię i nazwisko, data, miejscowość, podpis

