KARTA ZAPISU UCZNIA NA OBIADY
W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
W roku 2020/2021

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Cena jednostkowa obiadu wynosi 9,50 złotych
Należność za obiady należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłaty na konto
bankowe Credit Agricole:
Numer konta: 29 1940 1076 3111 2910 0000 0000
Stołówka Muzyczna Magdalena Królik
ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
W tytule proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka
Z powodu sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 i wynikających z niej kwestii
organizacyjnych będą przygotowywane tylko pełne posiłki (zupa, II danie, kompot) oraz bez
możliwości wybierania dni
Stołówka otwarta jest w godzinach 7:30 – 15:30
Rodzice mają obowiązek zgłoszenia przewidywanej nieobecności dziecka na obiedzie
spowodowanej np. chorobą, wycieczką klasową, pobytem w sanatorium, wyjazdem na
“zieloną szkołę” itp.
W odwołane dni obiad dla dziecka nie będzie przygotowywany, a nadpłacona kwota zostanie
odliczona przy wpłacie na następny miesiąc.
Nieobecność dziecka należy zgłosić telefonicznie pod numerem 728 465 347 najpóźniej do
godziny 8 dnia w którym dziecko ma być nieobecne.
Za nieodwołane posiłki kwota nie będzie odliczana, ponieważ obiad zostanie przygotowany
Przenosząc dziecko do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego należy uregulować
płatności za posiłki i odebrać ewentualny zwrot gotówki.
Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić telefonicznie (728 465 347) lub
drogą mailową (stolowkamuzyczna@gmail.com) najpóźniej dzień przed planowaną
rezygnacją w stołówce szkoły (niezależnie od tego czy dany miesiąc został już
opłacony)

Deklaracja rodzica / prawnego opiekuna
Oświadczam, że (nazwisko, imię dziecka, klasa):
………………………………………………………………………….
w roku szkolnym 2020/2021 będzie korzystał/a z obiadów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach począwszy od dnia:
…………………………………………………………………………..
Dodatkowo oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania obiadów w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach oraz zobowiązuję się do
przestrzegania terminów opłat za każdy miesiąc, odwoływania obiadów w dniach przewidywanej
nieobecności dziecka oraz złożenia ewentualnej, pisemnej rezygnacji z żywienia dziecka w szkole z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Telefon kontaktowy
……………………………………

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opekuna
………………………………………………

