
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ w Jankowie Przygodzkim
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – I półrocze 

1. Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................... 
2. Klasa ................... 
3.  Kontakt telefoniczny .......................................... email .......................................................... 
5. Dziecko będzie korzystało:
z pełnego wyżywienia (6.50 zł) począwszy od dnia ...................... 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie, do użytku wewnętrznego                    w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Oświadczam że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je. 


Janków Przygodzki, dnia ................................ podpis rodzica........................................................ 



Tutaj proszę odciąć ………………………………………………………………………………………..................... 


ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim ul. Szkolna 4

► Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać od 01.do 10 dnia miesiąca na konto. 
Liczy się data wpływu na nasz rachunek bankowy. 
► Kucharz może zażądać przedstawienia dowodu wpłaty  
► Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia 
nieobecności do szkoły od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. 
► Rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić szkołę najpóźniej rano w dniu nieobecności. 
► Brak wpłaty w terminie powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 
► Notoryczne nieterminowe wpłaty lub brak wpłaty za dany miesiąc mogą spowodować pozbawienia możliwości korzystania ze stołówki. 
O WSZYSTKICH ZMIANACH PROSZĘ INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE 

KONTO: 
Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół 
Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
Nr konta: 35 1050 1201 1000 0024 0250 0843 
tel. szkoły: 62 735 06 72,  tel. GZEAS – 62 592 71 17 – (w sprawie płatności na konto)









DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 
W TOPOLI WIELKIEJ  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1. Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................... 
2. Klasa  - Oddział Przedszkolny w Topoli Wielkiej
3. Adres zamieszkania ................................................................................................................ 
4. Kontakt telefoniczny .......................................... email .......................................................... 
5. Dziecko będzie przebywało codziennie 
6 godzin,  7 godzin,  8 godzin,  9 godzin,  10 godzin
/proszę zakreślić właściwą informację/
Dziecko ma bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej 5 godzin dziennie tj. od godz. 8.00 do 13.00

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie, do użytku wewnętrznego                    w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Oświadczam że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za pobyt dziecka i akceptuję je. 

Janków Przygodzki, dnia ................................ podpis rodzica........................................................ 


Tutaj proszę odciąć ……………………………….............................................................................. 
                                /informacja dla rodzica/ 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI WIELKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 


► Miesięczną odpłatność  należy  wpłacać od 01.do 10 dnia miesiąca na konto. We wrześniu można dokonać płatności do 15.09.br.
Liczy się data wpływu na nasz rachunek bankowy.  
► Za niewykorzystane  godziny pobytu zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności do szkoły od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. 
► Brak wpłaty w terminie powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 
► Notoryczne nieterminowe wpłaty lub brak wpłaty za dany miesiąc mogą spowodować pozbawienia możliwości korzystania z dodatkowych godzin 

Należność należy obliczyć w następujący sposób mnożąc
 ilość dni roboczych  x  ilość godzin dziennie =  należna kwota do wpłaty
O WSZYSTKICH ZMIANACH PROSZĘ INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE 
KONTO: 
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 
Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice
Nr konta: 35 1050 1201 1000 0024 0250 0843
tel. szkoły: 62 735 06 72,  tel. GZEAS – 62 592 71 17 – (w sprawie płatności na konto)





ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY                              W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim ul. Szkolna 4

► Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać od 01.do 10 dnia miesiąca na konto. 
Liczy się data wpływu na nasz rachunek bankowy. 
► Kucharz może zażądać przedstawienia dowodu wpłaty  
► Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko                   w przypadku zgłoszenia nieobecności do szkoły od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. 
► Rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić szkołę najpóźniej rano w dniu nieobecności. 
► Brak wpłaty w terminie powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 
► Notoryczne nieterminowe wpłaty lub brak wpłaty za dany miesiąc mogą spowodować pozbawienia możliwości korzystania ze stołówki. 
O WSZYSTKICH ZMIANACH PROSZĘ INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE 


KONTO: 

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół 
Plac Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice
Nr konta: 35 1050 1201 1000 0024 0250 0843 
tel. szkoły: 62 735 06 72,  
tel. GZEAS – 62 592 71 17 – (w sprawie płatności na konto)



