
Szkoła Podstawowa Nr 12 

im. gen. Mariusza Zaruskiego  

81-629 Gdynia, ul. Stawna 4/6 

e-mail stołówka: obiady@sp12gdynia.edu.pl 

Tel 58 624 04 07 

………………………………                                               ………………………….. 
                      (data)                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Stołówki Szkolnej  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ (oddział przedszkolny)  

ROK SZKOLNY 2022/2023  

 
Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………, ………………… 
    (imię i nazwisko dziecka)         (klasa)  

 

na (właściwe zaznaczyć)         obiady          żywienie całodzienne  od dnia……………………………………… 

 

Dni Tygodnia  - proszę zaznaczyć znakiem „x: dni tygodnia w których dziecko będzie jadło:  

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  

     

 

Dane personalne rodzica/opiekuna prawnego: (wszystkie pola obowiązkowe)  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………. 

Nr konta bankowego ……………………………………. 

 
1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkolnym lub drogą elektroniczną na adres 

obiady@sp12gdynia.edu.pl 

 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i na dany miesiąc. 

 

3. Odliczeń za czasowa nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu licząc od 

następnego dnia po zgłoszeniu. 

 

4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka na określony czas do godziny 

9:00 dnia poprzedzającego nieobecność – elektronicznie w systemie e-stołówka lub mailowo na adres: 

obiady@sp12gdynia.edu.pl 

 

5. Wpłat dokonuje się z góry wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto szkoły w terminie podanym            

w harmonogramie. Informacja dotycząca miesięcznej kwoty do zapłata widnieć będzie na koncie 

Państwa dziecka w systemie e- stołówka, do której dostali Państwo dostęp drogą elektroniczną po 

złożeniu niniejszej deklaracji.   

Nr konta Bankowego do wpłat za obiady:  

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658 

W tytule przelewu należy podać: 

imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok 

Przykład opisu przelewu:  

Anna Kowalska I a obiady za XI/2022. 

6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stołówki oraz  przebywają na stołówce tylko 

w  związanych włosach  

 

7. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Stołówki.  

 

8. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej można składać wyłącznie na piśmie za pomocą druku 

rezygnacji w sekretariacie szkoły  lub mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl na 5 dni przed 

rozpoczęciem żywienia w kolejnym miesiącu.  
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