
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADYW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1   
W MIKOŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………….. 

2. Klasa …………………………………………………………… 

3. Wychowawca ………………………………………………….. 

4. Numer kontaktowy do rodzica …………………………………………. 

5. Adres e-mail rodzica……………………………………………………………… 

6. Dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia (proszę zaznaczyć) 

Codziennie 

W określone dni tygodnia (proszę podać, które) ………………………………………….        

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami korzystania ze stołówki, dotyczącymi 

odpłatności za obiady i akceptuję je. 

 
 
 Mikołów, dn. ……………………                                          …………………………………… 
                                                                                                             (podpis rodziców) 

 
Potwierdzenie kierownika świetlicy o przyjęciu  na wyżywienie    

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

 
ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   NR 1 W MIKOŁOWIE  
 r.szk. 2021/2022 

 
1. Uczniowie zapisywani są na obiady na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY – 

do pobrania w świetlicy lub na stronie szkoły (z wyjątkiem osób korzystających 
z dofinansowania z MOPS – u) 
 

2. Rodzice powinni zapoznać się z ZASADAMI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI – dołączone do 
KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i do wglądu na stronie szkoły.  
 

3. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentką  
i kierownikiem świetlicy. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na 
wzrost cen. W roku szkolnym 2021/2022 koszt pojedynczego obiadu wynosi 3,50 zł. 
 

4. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY REGULOWAĆ  Z GÓRY W WYSOKOŚCI DOKŁADNEJ 
KWOTY NA DANY MIESIĄC WYŁĄCZNIE POPRZEZ WPŁATĘ NA KONTO SZKOŁY 
(DECYDUJE DATA WPŁYWU) I WG NASTĘPUJĄCYCH TERMINÓW:  

   ZA MIESIĄC WRZESIEŃ - DO 3 WRZEŚNIA!  

   ZA POZOSTAŁE MIESIĄCE – DO DNIA 25 KAŻDEGO MIESIĄCA, POPRZEDZAJĄCEGO 
MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIAD (za październik – do 25 września!)  
 

 W przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń zostanie skreślony z listy. 
 

KONTO BANKOWE SZKOŁY: 
     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 20  43 – 190 MIKOŁÓW 

MBS 13 84360003 0000 0026 7393 0001 
UWAGA !     W opisie przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz KLASĘ. 
 

     Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć jedynie na wyraźną prośbę kierownika świetlicy. 



Informacje o bieżących należnościach za obiady podane są na tablicach ogłoszeń w holu szkoły  
i na stronie internetowej w zakładce Świetlica>Stołówka> Odpłatność za obiady.  
 
Aktualny tygodniowy jadłospis podawany jest na tablicach ogłoszeń w holu szkoły i na stronie 
głównej szkoły w zakładce Stołówka poleca. 
 

5. Koszty niewykorzystanych posiłków po zakończeniu miesiąca zalicza się na poczet następnego 
miesiąca. Odliczeniu podlegają wyłącznie nieobecności zgłoszone u wychowawców świetlicy 
lub kierownika świetlicy najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność, bądź danego dnia 
do godz. 8:30.  
Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać poprzez dziennik Librus na nazwisko kierownika 
świetlicy lub telefonicznie tel. 32 226 23 38 wewn. 13. 
Nieobecności zgłoszone po godz. 8.30 podlegają odliczeniu od następnego dnia po zgłoszeniu. 
 
 Nieobecności nie zgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc. 
 

          O rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić kierownika świetlicy z 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
6. Obiady wydawane są od 11:30 do 13:50 wg wyznaczonego harmonogramu.  

Dzieci z klas I – III na obiady przychodzą z wychowawcami w czasie ich przerw w zajęciach. 
 Uczniowie zgłaszają się po obiad zapisując się na liście obecności u dyżurującego wychowawcy. 
 
7. Obowiązuje reżim sanitarny! Uczniowie zgłaszają się na obiad klasami, każda klasa ma 

wyznaczoną dokładną godzinę w danym dniu tygodnia. W kolejce po obiad dzieci stoją na 
wyznaczonych miejscach. W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie maseczki. 
Przed obiadem dzieci myją ręce. 
 

8. W czasie wydawania obiadów w stołówce szkolnej przebywają wyłącznie uczniowie korzystający 
 z obiadów. 

Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują bezwzględnie do poleceń 
wychowawców świetlicy. 


