Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2017/2018
Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka),
ucznia klasy ……………….. gimnazjum/szkoła podstawowa, na obiady w roku szkolnym 2017/2018.
Uczeń korzystał będzie z obiadów:

Cały tydzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Zobowiązuję się do:
 regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z obiadów, w wysokości
i w ustalonym terminie podawanym w ogłoszeniu. W przypadku ewentualnych odpisów
należy pomniejszyć kwotę wpłaty za obiady;

Przyjmuję do wiadomości, że:
 odwołanie obiadu można zgłosić do godz. 900 danego dnia roboczego informując o tym
sekretariat lub intendentkę osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 833 81 91);
 w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o pisemną informację do dnia 25
każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji (druk do pobrania u intendentki) i
dostarczenie do stołówki szkolnej;
 nieopłacenie obiadów w terminie do 10-go każdego miesiąca spowoduje niewydanie
dziecku obiadu w stołówce oraz skreślenie z listy stołowników.

Skierniewice, dn. ………………………

Podpis rodziców/opiekunów …………………………………………
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