
                  W przypadku wypełniania odręcznego formularz należy wypełnić drukowanymi literami 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚNIADANIA I OBIADY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Proszę o przyjęcie    ………………………………………………………………………..……………………  uczennicy/ ucznia klasy ….….… na:       

      obiady      śniadania       (właściwe zakreślić) do stołówki szkolnej od dnia 3.09.2019 r. do dnia 25.06.2020 r. 

Całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie do Kierownika stołówki, najpóźniej 

do 25. dnia poprzedniego miesiąca. 

Dane o dziecku i rodzinie 

I. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………………………..………………………….…… 

II. Telefony komórkowe rodziców (wyłącznie do użytku służbowego): 

Numer telefonu do matki   ……………………………………………………………………………………...………………..…….……… 

Numer telefonu do ojca   ……………………………………………………………………………………..…………….……..……....… 

Inny telefon kontaktowy      .……..…………………………………………………………………..……………..………….……….…….. 

e-mail (czytelnie):                  .………………………………………………………………………………………..……………...……………  

 

1. Należności za obiady i śniadania należy wpłacać z góry, najpóźniej do 5. dnia każdego miesiąca 

żywieniowego (np. wpłata za miesiąc wrzesień uiszczona winna być od 25 sierpnia do 5 września). Wysokość 

opłaty będzie podana na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do szkoły oraz na stronie internetowej 

www.sp21.lublin.eu  

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności ucznia na stołówce szkolnej. Koszt 

niewykorzystanych (zgłoszonych) posiłków należy odliczyć przy opłacie za następny miesiąc z dodatkową 

informacją o ilości odpisanych dni.  

2. Wpłat za posiłki należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły SP21:  36 1240 1503 1111 0010 0175 8237 

(Bank PEKAO S.A. ul. Królewska 1, Lublin). W  tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, 

klasę, miesiąc za który  dokonywana  jest  płatność. Można dokonać wpłat na jednym przelewie 

(obiady i śniadania) ale należy podać w tytule sumę kwoty na obiady i sumę kwoty na śniadania. 

3. Absencję dziecka należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1400, a w wyjątkowych 

sytuacjach dnia bieżącego do godziny 800. Zgłoszeń nieobecności dokonywać należy osobiście w pokoju  

nr 22- Kierownik stołówki, telefonicznie 81 534-10-17 lub e-mailowo: aplewik@sp21.lublin.eu 

4. Całkowitą rezygnację z wyżywienia należy zgłosić pisemnie do Kierownika stołówki, najpóźniej do 25. dnia 

poprzedniego miesiąca. Brak takiej informacji upoważnia do naniesienia obciążenia oraz za zwłokę 

 w płatnościach SP21 ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Brak wpłaty nie upoważnia do rezygnacji  

z wyżywienia. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że brak wpłaty może spowodować wstrzymanie wydawania posiłków do czasu 

zaksięgowania wpłaty na koncie szkoły. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej 

nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. 

Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnej opłaty z tytułu żywienia dziecka. 

………………………………..……..                                        
(data, podpis rodzica/ opiekuna) 

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady i śniadania wraz z potwierdzeniem wpłaty proszę dostarczyć  

do pokoju nr 22- Kierownik stołówki w siedzibie szkoły, najpóźniej do dnia 2.09.2019 r. 


