
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY 

W STOŁÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 

IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa 

 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzic zobowiązuje się zapoznać z Zasadami Korzystania ze Stołówki Szkolnej                    

w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie i ich przestrzegać. 

2. Rodzic deklaruje, że dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej                       

w okresie od …..............................r. do ….............................r. w dniach od poniedziałku 

do piątku. 

3. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.  

4. Cena obiadu w bieżącym roku szkolnym wynosi 4,00 zł. 

5. Rodzic zobowiązuje się dokonać wpłaty z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego 

miesiąca u intendenta Szkoły lub przelewem na rachunek bankowy Szkoły  

37 1030 1250 0000 0000 8802 8058 

6. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za 

miesiąc…. 

7. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony 

rachunek bankowy lub wpłaty do kasy Szkoły. 

8. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny 13.00, 

pod numerem telefonu (14) 655 73 73 lub osobiście u intendenta. 

9. Odpisy są dokonywane od następnego dnia po zgłoszeniu. 



10. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną 

odliczone od wpłaty na następny miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu                         

z intendentem ilości odpisów, przed dokonaniem wpłaty. 

11. Informacje o płatności umieszczane są w gablocie. Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu (14) 655 73 73. 

12. Brak wpłat za obiady w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie skreśleniem                

z listy uczniów korzystających z obiadów. 

13. Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej i opłacenia zaległej należności. 

 

 

 

 
Tarnów,...........................................    …................................................................. 

podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

 
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które reguluje 

zasady przetwarzania danych osobowych. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie, ul. Krupnicza 8 gromadzi                       

i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności 

prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 

Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie osobą upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz sposobu ich 

przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niestety konieczne do zapisu dziecka 

na obiady. 

OŚWIADCZENIE 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 

moich i mojego dziecka. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka uczęszczającego do Stołówki Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema                

w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

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

data i podpis rodziców/opiekunów 

 



Rezygnacja 

 

 

Ja ….................................................................................................oświadczam, że moje  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

dziecko, …..............................................................................................uczeń klasy............. 

(imię i nazwisko dziecka) 

nie będzie korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie od dnia 

…................................................................r. 

 

 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna 

 
 


