
                                                                                                         Prószków, ……………………. 

 

 

                         

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  NA OBIADY 

                 

 

 Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………. 

ucznia klasy ……………….. 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

na obiady do szkolnej stołówki. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości następujący regulamin: 

 

1. Obiady wydawane są odpłatnie dla uczniów szkoły podstawowej. 

2. Posiłki wydawane są w szkolnej stołówce w godz. 11:10 -  13:00 

3. Koszt jednego obiadu w  roku 2022 wynosi 6 zł. Koszt obiadu w roku 2023 może ulec zmianie. O 

ewentualnej zmianie szkoła powiadomi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem – ogłoszeniem 

na tablicy ogłoszeń oraz podczas zebrań z rodzicami. 

4. Opłatę miesięczną za obiady należy wnosić w stołówce  Publicznej Szkoły Podstawowej w dni 

robocze w godz.7:00 -  14:00 od pierwszego dnia danego miesiąca do 5 dnia danego 

miesiąca. 

5. Niezachowanie terminu zapłaty za obiady spowoduje naliczenie ustawowych odsetek oraz 

konieczność wpłaty zaległości w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

6. Niewywiązanie  się z opłaty za obiady skutkuje wdrożeniem postępowania administracyjnego. 

      7. W przypadku planowanej nieobecności ucznia stołującego się w szkole, rodzice ucznia  powinni    

             zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godz.8:30  danego dnia             

           (osobiście lub telefonicznie 77/4648083) do sekretariatu szkoły lub  bezpośrednio w szkolnej  

            kuchni ( tel. 77/4648083 w.38). Daje to pewność naliczenia  „odpisów” za niewykorzystane          

           obiady w następnym miesiącu. 

       8.   Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad jest 

 wówczas wydawany rodzinie ucznia lub innej osobie wskazanej przez rodziców ucznia,  która  

            dostarczy posiłek dziecku do domu. 

         

UWAGA: W pierwszej kolejności obiady będą przyznawane uczniom klas I – III szkoły 

 podstawowej.   

 

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

        podpis dyrektora                                                                              podpis rodziców 
 
 
INFORMACJA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie; 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail  iod.pspproszkow@proszkow.pl   Katarzyna Żuchaj; 
 celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich 

aktów wykonawczych, a także Statutu placówki; 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 
zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w stołówce szkolnej; 

 dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 
 

………………..…………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

mailto:iod.pspproszkow@proszkow.pl

