
Deklaracja korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim im. 
Bolesława Krzywoustego 2022 / 2023

 

1. Imię I nazwisko ucznia …………………………………………………………..klasa ……………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….... 

2. Imię i nazwiska rodzica …………………………………………………………………………………………………..  

e-mail …………………………………………………...tel. …………………………………………………………..…. 

3. Nr konta bankowego, na który dokonywane będą ewentualne zwroty nadpłaty za obiady: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej dla ucznia SP w Kamieńcu Wrocławskim : 

• Koszt Rodzica za obiad: 6,00 zł 

• Wpłata za obiady dokonywana jest przez rodzica/opiekuna w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

za miesiąc poprzedni- PROSZĘ O NIE PŁACENIE Z GÓRY ZA MIESIĄC  

konto szkoły:   Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego  

                                               w Kamieńcu Wrocławskim 

                          ul. Kolejowa 8 , 55-002 Kamieniec Wrocławski  

                     nr konta: 96 1090 2398 0000 0001 4728 0035 

[   tytułem: wpłata za obiady /  imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc   ] 

    W przypadku rodzeństwa wpłaty powinny być dokonywane osobno!                                                                                                                                            

1. WAŻNE: Zgłoszenie nieobecności w danym dniu przyjmowane jest wyłącznie do godziny 7:30, po tej 

godzinie odwołanie obiadu w tym dniu jest niemożliwe, a koszt posiłku obciąża rodzica. 

2. Nieobecności dzieci zgłaszamy po przez formularz na stronie www.obiady.spkamieniec.edu.pl  

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od 

wpłaty.                                         

                              Nie będzie można odliczać nieobecności niezgłoszonych lub zgłoszonych 

                           po terminie (po wyznaczonej godzinie ) 

3. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce(wyjściu), to również należy zgłosić taką nieobecność po 

przez stronę internetową z formularzem.  

4.  W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka na rodzicach ciąży obowiązek zgłoszenia 

nieobecności. Przedłużenie nieobecności dziecka nie następuje automatycznie. Brak informacji 

powoduje przygotowanie posiłku w następnych dniach, których koszt obciąża rodziców..  

5. W przypadku całkowitej  rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić z 30 dniowym 

wyprzedzeniem w formie mailowej  na adres. 

6.  Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z 

posiłków. 

7. W razie zwłoki w uregulowaniu opłaty za obiady Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim mail’owym lub 

telefonicznym wezwaniu Rodzica do zapłaty. W takiej sytuacji rodzic zobowiązany jest uregulować 

należność za obiady nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wezwania. 

8. Dzieci z klas 0-3 ( będą sprawdzane na liście obecności na stołówce), dzieci z klas 4-8 będą 

miały karnety imienne sprawdzane przy wejściu na stołówkę. 
9. Zagubiony karnet będzie można wyrobić tylko raz w danym miesiącu, ponowne zagubienie karnetu 

będzie skutkowało brakiem wydania posiłku do końca miesiąca. Ponowne otrzymanie karnetu wydane 

będzie w kolejnym miesiącu. 

http://www.obiady.spkamieniec.edu.pl/


 

sekretariat@spkamieniec.edu.pl 

 
Deklaracja: 

1. Potwierdzam, że zapoznałem się/ zapoznałam się  z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej i 
regulaminu stołówki  

2. Deklaruję korzystanie z obiadów mojego dziecka w stołówce szkolnej na zasadach określonych                  
3.  

a. w okresie od 12.09.2022 (data) do 24.06.2023 we wszystkie dni; z pominięciem dni wolnych 
ustanowionych ustawowo przez szkołę. 

4.        Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów dziecka. 
Obiad będzie mógł być ponownie wydany następnego dnia ,po zaksięgowaniu zaległej wpłaty na 
koncie bankowym szkoły. 

       ………………………………                                                          ………………………………….. 
                      data                                                                                                  podpis rodzica / opiekuna 

 

Regulamin stołówki szkolnej  

1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.50 - do 13.00 

2.  Zgubienie karty uprawniającej do odbioru posiłku należy zgłosić niezwłocznie do sekretariatu szkoły. 

3. Obiady wydawane są wyłącznie osobom, które nie posiadają zaległości we wnoszonych opłatach. 

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym 

posiłków. 

5.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.  

6.  Nadzór nad uczniami sprawują  pracownicy szkoły . Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń 

wydawanych przez osoby do tego wyznaczone  .  

7.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca innym. 

8.   W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z 

obiadów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KLAUZLA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO) informuję, że: 

• administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego, ul. Kolejowa 

8, 55-002  Kamieniec Wrocławski, tel.: 71 318 55 95 
• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, w zakresie zadań określonych w art. 153 ust.2 Prawa oświatowego, 

• celem przetwarzania danych jest zapewnienie  wychowania przedszkolnego, a konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości edukacji w placówce, 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, 

kancelarie prawne, itp.), 

• dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 

ustawy Prawo oświatowe, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 

profilowanie, 

• przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl.  

 

 

mailto:korzuch@infoic.pl

