
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu 

 

 
Deklaruję chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. hetmana Jana 

Tarnowskiego w Tarnowcu przez moje dziecko: 

Imię i nazwisko : ………………………………………………………… Klasa ……………. 

 

w okresie od ………………………………… do ……………………………………………. 

Zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ wyrażam zgodę na 

przetwarzanie zawartych w treści deklaracji danych osobowych w celu planowania, weryfikacji i 

rozliczeń za obiady. 

Informuję, że zostałam/em poinformowana/ny, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych,  poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 

 

Telefon kontaktowy…………………………. Data i podpis rodzica………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ważne informacje: 

1. Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów od początku roku szkolnego lub w  jego trakcie należy 

zadeklarować u intendenta (deklaracja). 

2. O rezygnacji z jedzenia obiadów należy pisemnie poinformować intendenta na co najmniej dzień 

wcześniej lub niezwłocznie (rezygnacja). 

3. Odpisy za niezjedzone obiady mogą zostać dokonane jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do 

intendenta lub sekretariatu szkoły (poprzedni lub dany dzień do godziny 8:00, telefon 14 6794 414)       

4. Obiad może jeść jedynie osoba, która za niego zapłaciła, nie można jeść obiadu „za kogoś”. 

5. Obiady wydawane są uczniom na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z grafikiem. 

6. Do stołówki nie można wchodzić z plecakiem, w kurtce, czy niezmienionym obuwiu. 

7. Podczas posiłku należy zachowywać się zgodnie z zaleceniem reżimu sanitarnego, cicho i 

kulturalnie. 

8. Wpłaty przelewem należy dokonywać w dniach od 1-go do 5-go każdego miesiąca na konto 

szkoły:  Nr konta: 44 8589 0006 0250 0926 0331 0002 (potwierdzenie wpłaty niezwłocznie złożyć 

do intendenta). Jeśli wpłata nie zostanie uiszczona w terminie skutkować, to będzie wstrzymaniem 

żywienia ucznia w danym miesiącu. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Wzór informacji o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej 

 
Informuję, że moje dziecko (imię, nazwisko, klasa) …………………………………………………… 

 

od  dnia ……………………………….. nie będzie korzystało z obiadów   w stołówce szkolnej. 

 

Tarnowiec, dnia ……………………………………….  

 

 

Podpis rodzica ………………………………………… 

 

 


