
WNIOSEK
o żywienie w Oddziale Przedszkolnym w Korzeniowie

Wnoszę o objęcie mojego dziecka ……………………………………………. żywieniem w formie:

 obiad jednodaniowy
 podwieczorek
(proszę zaznaczyć ilość posiłków) 

– na warunkach, jak niżej określono.

Warunki żywienia:
1. Do żywienia, o którym mowa wyżej, mają zastosowanie przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)1.
2. Posiłki przygotowuje stołówka szkolna Zespołu Szkół w Straszęcinie; przygotowane posiłki są zgodne
z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Do szkół posiłki dostarcza odrębny podmiot gospodarczy posiadający wszystkie certyfikaty wymagane
przez przepisy regulujące transport żywności2, podlegający kontroli nadzoru sanitarnego.
4.  Jednostkowy  dzienny  koszt  żywienia  (skalkulowany  zgodnie  z  art.  106  ust.  4  Prawa  oświatowego)
w okresie od 1 września b.r.) wynosi 3,00 zł (trzy złote.)3 i 1,50 zł za podwieczorek (jeden zł. 50 gr.)
5. Warunki wpłaty na konto:
1) Przelana kwota musi się zgadzać „co do grosza”, prosimy nie zaokrąglać wpłat.
2) Przelana kwota musi być prawidłowo opisana.
3) Przelewy muszą być dokonywane terminowo.
Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115
Numer konta: 94  9478  0000  0002  7762  2000  0010                                                                                      
Przelewów należy dokonywać najpóźniej do   3 d  ni od otrzymania rozliczenia   (np. za wrzesień do 3-go 
października)  .                                                                                                                                                        
W tytule przelewu należy zamieścić:                                                                                                                 
1) imię i nazwisko dziecka/dzieci,                                                                                                                        
2) rodzaj wnoszonej opłaty (obiad jednodaniowy, podwieczorek) ,                                                                     
3) za jaki miesiąc,                                                                                                                                                  
4) oraz dopisek: SP Korzeniów.                                                                                        
Przykład: tytułem: Jan Kowalski – obiad jednodaniowy + podwieczorek za wrzesień w SP Korzeniów.
6.  Podstawą  do  odliczeń  za  dni,  w  które  dziecko  nie  korzysta  z  żywienia  jest  informacja  telefoniczna
przekazana do sekretariatu do godz. 8.30 dnia poprzedniego.
7. Z żywienia dziecka jego rodzice mogą zrezygnować w każdym czasie, z zachowaniem tygodniowego
terminu i pisemnej formy rezygnacji.

……………………………………………..                   ……………………………………………
(miejscowość, data)                                                                                (podpis rodzica)

1.  Art.  106.1.  W  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  w  szczególności  wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
jest  odpłatne. 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  4.  Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku
w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.  Bezpieczeństwo żywności  i  żywienia (Dz.  U. 2017 poz. 149) i szczegółowe
przepisy wykonawcze.
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