
OŚWIADCZENIE 

Ja…………………………………………………………………………..rodzic/opiekun 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

……………………………………………………………..ucznia/ uczennicy kl……….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

Oświadczam, że będę dokonywał/dokonywała wpłat za obiady drogą elektroniczną. 

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na używanie mojego adresu e- mail w 

celu komunikowania się z intendentką. 
 

Proszę podać adres e- mail 

 

…………………………………………………………… 

 

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

 

 

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

      Zostawiamy dla siebie 

Regulamin opłat drogą elektroniczną 

 

1. W celu elektronicznej rejestracji, proszę wysłać e- mail do intendentki na adres intendent@spmrozy.pl  

z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, tylko po takiej rejestracji będą wysyłane wiadomości z 

wysokością opłat. 

2. Wpłaty na konto muszą być dokonane do 20- tego każdego miesiąca z wyjątkiem grudnia i czerwca-   

do 10 – tego, lub do dnia wyznaczonego na tablicy ogłoszeń. 

3. Wpłaty należy dokonywać na: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach, ul. Szkolna 2, 
 nr konta: 46 9227 0004 0000 1557 2000 0570 

4. W tytułach przelewów proszę o podawanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz miesiąca , za który 

jest dokonywana wpłata 

5. W ciągu pierwszych trzech dni roboczych każdego miesiąca, rodzic otrzyma informację od intendentki o 

wysokości opłaty za dany miesiąc wraz z odpisami jeśli takie wystąpią.(wyjątkiem jest wrzesień 

wpłacamy od razu ustaloną kwotę). 

6. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2019/2020 wynosi – 3,50 zł ( w ciągu roku szkolnego może ulec 

zmianie). 
7. Nieobecność w szkole ( odliczenie za obiady) zgłaszamy do godz. 14.00 telefonicznie lub osobiście. 

8. Odliczeniu nie podlega dzień w którym następuje zgłoszenie nieobecności ucznia. 

9. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobec-

ność ucznia wynosi dwa dni lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka. 

10. Wyjątkiem jest planowana nieobecności ucznia w szkole (np. planowana wizyta u lekarza) w celu do-

konania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 14.00 dnia 

poprzedzającego nieobecność. W miesiącu grudniu odpisy z obiadów przyjmowane są tylko do 

15 grudnia, po tym terminie odpisy nie są przyjmowane. 
11. Rezygnację z obiadów należy zgłosić osobiście do intendentki. Brak informacji będzie jednoznaczny z 

obciążeniem ucznia należną kwotą za obiady. 

12. Za nieterminowe wpłaty za obiady pobierane będą odsetki ustawowe w wysokości 13% . 

 

 

Odpisy z obiadów pod nr. tel.                 

(25) 757 - 41-  79  wew. 25 

Intendentka: Brodawka Paulina 

mailto:intendent@spmrozy.pl

