
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

...............................................................................................    ............................................................. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                 data 

składającego oświadczenie 

 

Karta zgłoszenia ucznia do korzystania z jednego gorącego posiłku (zupy) 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………. uczeń/uczennica klasy………….…. 
(imię i nazwisko) 

będzie korzystało w ciągu dnia z jednego gorącego posiłku (zupa), o którym mowa w  art. 106a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w następujących dniach od ………….………………. do………………………….……. , 
                                                                                                                                              (miesiąc)                               (miesiąc)  

zgodnie z tabelą*:  

Miesiąc  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

STYCZEŃ      

LUTY      

MARZEC      

KWIECIEŃ      

MAJ      

CZERWIEC      

*Oznaczyć znakiem „X” dni tygodnia w poszczególnych miesiącach, w których dziecko będzie korzystało  
z posiłków w szkole. 

 Pouczenie: 

1. Skutkiem złożenia niniejszego oświadczenia będzie naliczanie opłat za korzystanie z posiłków 

wydawanych w szkole.  

2. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica (wsad do kotła) wynosi: 4,50 zł. 

3. Opłata za korzystanie z posiłku naliczana jest przed rozpoczęciem każdego miesiąca, z terminem 

płatności do dnia 5. każdego miesiąca na wskazane konto bankowe szkoły. 

4. W czasie ferii i świąt oraz dni ustawowo wolnych posiłki nie będą wydawane. 

 

Zobowiązuję się do uiszczania do 5-go dnia każdego miesiąca opłaty za jeden gorący posiłek wysokości 
w określonej następująco:  cena za jeden gorący posiłek x liczba dni roboczych w danym miesiącu, zgodnie ze 
złożoną deklaracją, przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przez dyrektora szkoły, 
wpisując w TYTULE PŁATNOŚCI: Gorący posiłek - imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Powstałą nadpłatę z tytułu wpłat za „gorący posiłek”, której nie można zaliczyć na kolejny miesiąc, proszę 
zwrócić na rachunek bankowy nr:  
 

                          

 
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane, są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem dotyczącym jednego gorącego posiłku w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie. 
Zobowiązuję się zgłosić nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby, wycieczki lub innej przyczyny poprzez 
przesłanie za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego wiadomości (wybierając w książce adresowej, 
w zakładce PRACOWNICY - GORĄCY POSIŁEK), najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego dzień 
nieobecności.  
Jestem świadoma/y faktu, że w przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia w szkole w sposób opisany jak 
wyżej, opłata za posiłek będzie naliczana 
 
 

………………………………………………..………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


