
Załącznik nr 1 do Regulaminu stołówki 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

W ZSO nr 5 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Proszę o przyjęcie zgłoszenia ………………………………………………………………………… ucznia/uczennicy 

klasy ………….. do stołówki szkolnej od dnia ………………………………..r. 

Dane do kontaktu rodziców/opiekunów prawnych: 

I…………………………………………  telefon …………………………e-mail:………………………….. 

II………………………………………… telefon …………………………e-mail:…………………………… 

1. Wpłatę za obiady należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system 

Vulcan – widoczny dla Rodzica w dzienniku elektronicznym w zakładce „Opłaty”. W tytule przelewu należy 

umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest płatność. 

2. Obsługa wydawania posiłków będzie odbywała się za pomocą elektronicznej karty obiadowej. Karta jest 

własnością szkoły, wypożyczona uczniowi na czas korzystania z posiłków. W przypadku zgubienia jej należy 

zwrócić się do sekretariatu szkoły o wydanie nowej karty. Nastąpi to po opłaceniu kwoty 10 zł na nr konta  

70 1240 1503 1111 0010 0165 5581 ( konto wyłącznie do wpłat za zgubione karty!) 

3. Nieobecność dziecka należy zgłaszać z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego do godziny 14:30 na adres  

e-mail: obiady@zso5.lublin.eu. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 14:30, odpisy będą 

uwzględnione dopiero od 2-go dnia roboczego po zgłoszeniu nieobecności (np. nieobecność zgłoszono  

w piątek o godzinie 15:20 – odpis będzie uwzględniony dopiero od wtorku). 

4. W przypadku rezygnacji z obiadów zobowiązuję się do złożenia pisemnego oświadczenia z terminami 

rezygnacji tak jak przy zgłaszaniu nieobecności dziecka. Brak takiej informacji upoważnia do naniesienia 

obciążenia. 

5. Zobowiązuję się do terminowych i regularnych opłat za obiady – do ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego 10 dzień następnego miesiąca.  

6. Od nieterminowych wpłat zostaną naliczane odsetki podatkowe. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu 

środków finansowych na indywidualny rachunek bankowy. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że brak wpłaty będzie powodował wstrzymanie zamawiania obiadów do czasu 

zaksięgowania wpłaty na koncie. 

8. Cena posiłku ustalonego na rok szkolny 2022/2023: 

a) Uczniowie szkoły 6,50 zł 

b) Oddział przedszkolny 10,41 zł 

Numer konta bankowego rodzica/opiekuna prawnego, na które szkoła dokona zwrotu nadpłat: 

  -     -     -     -     -     -     

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu stołówki w ZSO nr 5 w Lublinie. 

 

Lublin, dn. …………………r.                                         ……………………………………… 

mailto:obiady@zso5.lublin.eu

