
Sztutowo , dnia ………….. 

 

 

 

Uprzejmie proszę o zapisanie moich dzieci na obiady : 

(koszt jednego obiadu 2 złote 80|100gr) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ,klasa) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ,klasa) 

 

Uprzejmie proszę o zapisanie moich dzieci na śniadania : 

(koszt jednego śniadania  1złoty 50|100gr) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ,klasa) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ,klasa) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ,klasa) 

 

Podania (zapisy) na obiady i śniadania przyjmuje intendentka pani Małgorzata Ziołecka. 

Zwroty za obiady: 

 

1.Odpis za niewykorzystany obiad lub śniadanie przysługuje osobie , której nieobecność w 

szkole wynosi więcej niŜ jeden dzień. 

 

2.Nieobecność musi być zgłoszona osobiście u intendentki – pani Małgorzaty Ziołeckiej lub 

telefonicznie (sekretariat szkoły tel 55|247 83 42 lub tel. kom. 661102225 ) z jednodniowym 

wyprzedzeniem , najpóŜniej do godziny13.00 dnia poprzedniego. 

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata moŜe być zaliczona na poczet opłaty na następny 

miesiąc. 

 

3.Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

 

4.Jednocześnie deklaruję się opłatę za posiłki dokonać z góry, najpóźniej do 15-go danego 

miesiąca. Opłaty za obiady i śniadania będzie pobierać intendentka pani Małgorzata Ziołecka 

na stołówce szkolnej, codziennie od 7.30- 13.00. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania 

……………………………………….. 

………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodziców |opiekunów) 

 

 



Informacja dla rodziców 
 

Podania (zapisy) na obiady i śniadania przyjmuje intendent, pani 

Małgorzata Ziołecka. 

Zwroty za obiady: 

 
1.Odpis za niewykorzystany obiad lub śniadanie przysługuje osobie , 

której nieobecność w szkole wynosi więcej niŜ jeden dzień. 

 

2.Nieobecność musi być zgłoszona osobiście u intendentki – pani 

Małgorzaty Ziołeckiej lub telefonicznie (sekretariat szkoły  

Tel. 55|247 83 42 lub tel. kom. 661 102 225 ) z jednodniowym 

wyprzedzeniem , najpóŜniej do godziny13.00 dnia poprzedniego. 

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata moŜe być zaliczona na 

poczet opłaty na następny miesiąc. 

 

3.Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie 

podlega zwrotowi kosztów. 

 

4.Jednocześnie deklaruję się opłatę za posiłki dokonać z góry, 

najpóźniej do 15-go danego miesiąca. Opłaty za obiady i śniadania 

będzie pobierać intendentka pani Małgorzata Ziołecka na stołówce 

szkolnej codziennie od 7.30 – 13.00. 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla osób jedzących obiady w stołówce szkolnej w 

Zespole Szkół w Sztutowie 

 

Podania (zapisy) na obiady i śniadania przyjmuje intendentka, pani 

Małgorzata Ziołecka. 

 

Zwroty za obiady: 

 
1.Nieobecność musi być zgłoszona osobiście u intendentki – pani 

Małgorzaty Ziołeckiej lub telefonicznie (sekretariat szkoły tel 55|247 

83 42 lub tel. kom. 661 102 225 ) z jednodniowym wyprzedzeniem , 

najpóŜniej do godziny13.00 dnia poprzedniego. 

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata moŜe być zaliczona na 

poczet opłaty na następny miesiąc. 

 

2.Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie 

podlega zwrotowi kosztów. 

 

3.Jednocześnie deklaruję się opłatę za obiady dokonać z góry, 

najpóźniej do 15-go danego miesiąca na nr rachunku : 

Zespól Szkól w Sztutowie ul.Szklona 13 82-110 Sztutowo 

58 8308 0001 0032 4920 2000 0040 

 
4. Koszt jednego obiadu wynosi 6.26 złoty 

 


