ZASADY KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU WYDAWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY
W SZAMOTUŁACH
1. Do korzystania z ciepłego posiłku w formie cateringu w szkole uprawnieni
są:
• uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, którzy złożyli deklarację
korzystania z obiadów na dany rok szkolny;
• uczniowie, których dożywianie finansuje OPS, MOPS itp.
2. Ciepły posiłek wydawany jest w szkole w godz. od 12.10 do 12.25.
3. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację
z obiadu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej. W przypadku
choroby najpóźniej do godziny 10.00 dnia bieżącego. Odpisy mogą być
dokonywane osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły
(tel. do szkoły: 61 2020937). W przypadku braku zgłoszenia rodzic
poniesie koszty niespożytego posiłku.
4. Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są
w następnym miesiącu: np. nieobecność na obiedzie we wrześniu
uwzględniona zostanie w październiku. Powstała nadpłata będzie zaliczana
na poczet opłaty na następny miesiąc. Nie ma zwrotu gotówki.
5. Koszt jednego ciepłego posiłku wynosi 8,00 zł.
6. Opłatę za ciepły posiłek można dokonywać wyłącznie na wydzielone konto
bankowe szkoły - w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia:
Zespół Szkół Specjalnych
BS Duszniki o/ Szamotuły 41 9072 0002 2004 0410 5767 0003
7. Termin płatności za ciepły posiłek to przedostatni dzień roboczy każdego
miesiąca za miesiąc następny. Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień
i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany do wiadomości
uczniów.
8. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana
będzie do wiadomości uczniów.
9. Rezygnację z korzystania z ciepłych posiłków należy zgłosić pisemnie
w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca
w którym uczeń korzysta z ciepłych posiłków.

Załącznik nr 1
………………………………..
…………………………….….
………………………….…….
…………………………….….
dane, adres i tel. wnioskującego
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
w Szamotułach
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU W STOŁÓWCE
SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………
2. Deklaruję korzystanie z ciepłego posiłku mojego dziecka* w Zespole Szkół Specjalnych
w Szamotułach zgodnie z „ Zasadami wydawania ciepłego posiłku” przyjętymi w szkole.
3. Zobowiązuję się do dokonywania wpłat za ciepły posiłek w wyznaczonych terminach.
W przypadku wpłat po terminie jestem zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek
za zwłokę.
4. W przypadku rezygnacji z obiadów zobowiązuję się
w sekretariacie szkoły o rezygnacji.

poinformować pisemnie

5. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, zapłacę odpłatność za posiłki.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „ Zasad korzystania z ciepłego posiłku”
obowiązujących w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach

……………………, dn. …………………

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

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

Informuję, że moje dziecko
……………………………………………………………………………………..
imię, nazwisko, klasa

od dnia ................................................................. nie będzie korzystać z ciepłych
posiłków Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach.

……..………………, dn. ......................

……………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

