
WNIOSEK
o żywienie w Oddziale Przedszkolnym w Korzeniowie

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

 obiad jednodaniowy
 podwieczorek (dla dzieci pozostających na wydłużeniu)
(proszę zaznaczyć ilość posiłków) 

– na warunkach, jak niżej określono.

Warunki żywienia:
1. Do żywienia, o którym mowa wyżej, mają zastosowanie przepisy art.  106a ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 
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 żywności, podlegający kontroli nadzoru sanitarnego.
4. Jednostkowy dzienny koszt żywienia wynosi 4,50 zł (cztery złote 50 gr.) i 2,00 zł za podwieczorek (dwa
złote).
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   10 d  nia następnego miesiąca    (np. za wrzesień do 10-go
października)  .   
Opłaty za grudzień i czerwiec - bezwzględnie do końca grudnia i do końca czerwca!                                 
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. Ze względu na konieczność dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem zamówienia i zakupu produktów
żywieniowych  możliwe  są  odpisy  za  posiłki  w  przypadku  dłuższych  nieobecności  dziecka  w  szkole,
tj.  trwających nieprzerwanie 1 tydzień lub dłużej, po zgłoszeniu niekorzystania z dożywiania  na 3 dni
przed nieobecnością dziecka. 
7. Z żywienia dziecka jego rodzice mogą zrezygnować w każdym czasie, z zachowaniem dwutygodniowego
terminu i pisemnej formy rezygnacji.

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




