
 
 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku. 

 

 Opłaty za obiady należy dokonywać za cały miesiąc (w pełnej kwocie) do 8 dnia każdego 

miesiąca, jednak nie wcześniej niż 1 dnia danego miesiąca.  

 W przypadku odpisów z poprzedniego miesiąca prosimy o dokonywanie wpłat dopiero 

po uzyskaniu w sekretariacie szkoły informacji o ostatecznej kwocie do zapłaty.  

 Płatność ma być dokonywana przelewem na konto szkoły  

34 1240 5211 1111 0010 3557 1206 

Przelew powinien wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia podanego terminu 

opłat. 

 W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko dziecka, klasę i dany miesiąc.                               

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde 

dziecko osobno.  

 W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy ten fakt zgłosić w sekretariacie 

(osobiście lub telefonicznie). Odpis będzie naliczany od następnego dnia po zgłoszeniu 

nieobecności ucznia.  

 Ewentualne powstałe nadpłaty, w tym za zgłoszone odpisy, będą rozliczane na poczet 

opłaty w kolejnym miesiącu lub przekazywane na konto bankowe podane w karcie 

zgłoszenia dziecka.  

 Odpisy w miesiącu czerwcu i grudniu można zgłaszać najpóźniej do 15 dnia miesiąca. 

 W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie zadeklarowanego okresu rodzic/opiekun 

prawny zobowiązuje się złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły (zał. 2), co 

najmniej na 3 dni przed zakończeniem miesiąca żywieniowego. W razie nie 

dopełnienia formalności w określonym terminie rodzic/opiekun prawny będzie ponosił 

koszt żywienia za cały kolejny miesiąc.  

 

KONTAKT 

tel. 85 740 49 70 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………...................... klasa ……… 

będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli 

Branickiej w Białymstoku w okresie od ……………….………….……… r. do …………………………..……… r.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami odpłatności za obiady  

w stołówce szkolnej SP 10 i akceptuję je.  

 Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka 

zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia 

Dziecka na Obiady do użytku wewnętrznego stołówki szkolnej SP 10 zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.). 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………. 

nr konta ………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Białystok, dnia……………………………………..   podpis rodzica ……………….……….…………… 

 

 

 



 
 

Załącznik 2 

Rezygnacja z obiadów 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………...................... klasa ………  nie będzie 

korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej               

w Białymstoku w okresie od ……………… r. 

 

 

Białystok, dnia……………………………………..   podpis rodzica……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


