
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO WYŻYWIENIA 
 NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY ……………….. 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………….ucznia 

klasy………... 

do stołówki szkolnej od dnia……………………………...r. 
I .Dane o dziecku i rodzinie 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 
……………………………………………………………..……………………………... 
 
Tel.……………………………………………………………………………………………… 
II. Proszę wskazać posiłki i dni żywienia wybrane dla dziecka: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………   
III. Regulamin stołówki szkolnej obowiązujący w Zespole Szkół Nr 8 w Lublinie 
 
1. Złożenie niniejszej deklaracji jest wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych 
 w roku szkolnym 2016/2017. 
2. W przypadku rezygnacji z wyżywienia należy złożyć pisemne oświadczenie 
 do intendentki na dwa dni przed końcem miesiąca opłaconego. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Wpłat za korzystanie z posiłków należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły: 

90 1240 1503 1111 0010 0132 6003 PKO.S.A 
w terminie do dnia 5 każdego miesiąca. 
W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, rodzaj posiłku i wybrane 
dni posiłku. 
4. Posiłek będzie wydawany po okazaniu dowodu wpłaty. 
5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać odpisu za 
wyżywienie zgłaszając nieobecność osobiście lub telefonicznie do stołówki szkolnej 
do godziny 9:00  – TEL.750 09 23 wew. 24 
Niezgłoszenie telefoniczne nieobecności dziecka uniemożliwia rodzicom 
dokonanie odpisu w następnym miesiącu. 
6. Na terenie jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków 
szkolnych. 
7. Posiłki wydawane są w godzinach: ŚNIADANIE godz. 9:05 – 9:15 

OBIAD godz.11:40 – 12:00 oraz 12:45 – 13:05 

 
IV. Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnej opłaty  
z tytułu żywienia dziecka. 
V. Oświadczam, że zapoznałam – zapoznałem się z obowiązującym 
regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
 
Lublin, dnia …………..……………………………. 
(podpis rodzica/ opiekuna) 
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