
 

REGULAMIN KORZYSTANIA, DOFINANSOWANIA I ROZLICZANIA 

ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPORTOWEGO                                                                              

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO 

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 W ZESPOLE SZKÓŁ  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH W PRUSZKOWIE,  

UL. GOMULIŃSKIEGO 2. 

 

REGULAMIN DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRZY NIE SĄ OBJĘCI POMOCĄ 

SPOŁECZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. 
 

 

1. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być częściowo                  

zwolniony z opłat za obiady.  

2. Częściowa refundacja może stanowić 50% lub 25% odpłatności, w zależności od 

sytuacji materialnej rodziny ucznia: 

 w przypadku ucznia, którego rodzice osiągają dochód w przedziale 542,00 – 

699,00 zł brutto na jednego członka rodziny Powiat Pruszkowski ponosi 50% 

odpłatności za obiady;  

 w przypadku ucznia, którego rodzice osiągają dochód w przedziale 700,00 – 

899,00 zł brutto na jednego członka rodziny Powiat Pruszkowski ponosi 25% 

odpłatności za obiady;  

 uczeń, którego rodzice osiągają dochód powyżej 900,00 zł brutto  na jednego 

członka rodziny, nie jest objęty dofinansowaniem ze środków Powiatu 

Pruszkowskiego.  

3. Wszyscy korzystający z obiadów zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat. 

Wysokość stawki obiadowej ustalana jest zarządzeniem dyrektora szkoły. 

4.   Opłaty za zjedzone obiady dokonuje się przelewem do 6 dnia każdego miesiąca na 

konto dostawcy Czplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, 05-806 Komorów, 

ul. Kolejowa 28 B na numer konta – 53 1160 2202 0000 0003 1729 2961 tytułem: 

(imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc). 

5. Płatność dokonywana jest za zjedzone obiady, na podstawie informacji uzyskanej ze 

szkoły. 

6. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do obiadów jest 

złożenie przez rodzica / prawnego opiekuna: 

a) wniosku o korzystanie/ dofinansowanie obiadów, 

b) dokumentów potwierdzających dochody rodziny (zał. Nr 2). 



9. Rodzic w formie pisemnej po otrzymaniu informacji o odpłatności deklaruje chęć 

korzystania z obiadów (zał. Nr 1) oraz potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem 

poprzez złożenie podpisu. 

11. Po stwierdzeniu niedokonania wpłaty, szkoła wstrzymuje wydawanie obiadów. 

12. Zaległości w płatnościach nie będą umarzane, a w przypadku ich zaistnienia będą 

egzekwowane przez szkołę.  

     13. Rodzic/opiekun prawny może odwołać obiad w razie nieobecności dziecka. Odwołanie  

obiadu w dniu nieobecności dziecka następuje poprzez przekazanie informacji 

telefonicznej do szkoły pod numer 22 758 89 62 wew. 23 do godz. 09:00. 

14. Obiady nieodwołane traktowane są, jako zjedzone, za który należy dokonać płatności. 

15. Rezygnacja z obiadów może nastąpić od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Fakt ten 

należy zgłosić poprzez złożenie podania w sekretariacie uczniowskim. 

  16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.  

 

         Dyrektor 
 Łukasz Borkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pruszków, …………………………r. 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Sportowych ul. Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków, tel. 22 758-

89-62, zstio_sekretariat1@wp.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Iwona Obarzanek,  email 

iod@cbi.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji korzystania, 

dofinansowania i rozliczania odpłatności za obiady dla uczniów Gimnazjum 

Sportowego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Sportowych w 

Pruszkowie ul. Gomulińskiego 2 i Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych  osobowych ( imię i nazwisko ucznia, klasa, wysokość odpłatności, 

imię i nazwisko rodzica, nr konta bankowego rodzica, adres zamieszkania) będzie 

firma Czaplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, 05-806 Komorów, ul. 

Kolejowa 28 B  w celu wykonania warunków umowy- rozliczania odpłatności za 

obiady realizowane u Administratora.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dożywiania, nie krócej niż 

przez czas wykonywania umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i obowiązku archiwizacyjnego 

dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.  

6.  Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do realizacji 

żywienia dziecka. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia 

i realizacji umowy.  

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

……………………………………………… 

 Podpis Administratora 

 

Pruszków dnia ……………… podpis rodzica/opiekuna  

mailto:zstio_sekretariat1@wp.pl
mailto:iod@cbi.org.pl


            Zał. Nr 1 

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH W PRUSZKOWIE 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………… klasa…………. 

2. Imię i nazwisko rodzica prawnego opiekuna ……………………………………….. 

3. Numer telefonu do rodzica/prawnego opiekuna …………………………………….. 

4. Zasady korzystania z obiadów w szkole: 

a) cena obiadu 9,50 zł (zupa, II danie + soczek), 

b)  opłaty za zjedzone obiady dokonuje się przelewem do 6 dnia każdego miesiąca na    konto 

dostawcy Czplar Usługi Gastronomiczne Rafał Czaplarski, 05-806 Komorów, ul. Kolejowa 

28 B na numer konta – 53 1160 2202 0000 0003 1729 2961 tytułem: (imię i nazwisko ucznia, 

klasa, miesiąc, 

c)  rodzic/opiekun prawny może odwołać obiad w razie nieobecności dziecka. Odwołanie obiadu 

w dniu nieobecności dziecka następuje poprzez przekazanie informacji telefonicznej do szkoły 

pod numer 22 758 89 62 wew. 23 do godz. 09:00. 

d) niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi, 

e) rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca poprzez złożenie 

podania w sekretariacie uczniowskim. 

 

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 20182019 od września 2018 r. do czerwca 

2018 r. oraz zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat. 

        

        

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

 

Potwierdzenie zapoznania z regulaminem rozliczania odpłatności 

za obiady. 

 
       Informuję, iż zostałam/łem zapoznana/ny z regulaminem rozliczania odpłatności za 

obiady mojego dziecka ………………………………….obowiązującym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2. 

Akceptuję zapisy regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

         ………………………… 
                               Podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 



Zał. Nr 2 

 

 

 

WNIOSEK O KORZYSTANIE / DOFINANSOWANIE OBIADÓW 
 

 

 

1. Dane ucznia: 

 

 a) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

 b) Data urodzenia:   ……………………………………………………………………….. 

 c) Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….…… 

 d) Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza …………………………………………….. 

    ………………………… klasa…………………………. . 

 

2. Dane rodziców: 

 a) imię i nazwisko matki orz adres zamieszkania ………………………………………… 

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

 

 b) imię i nazwisko ojca  orz adres zamieszkania…………………………………………... 

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

 

3. Telefon kontaktowy 

4. Uzasadnienie ubiegania się o dofinansowanie obiadów …………………………………… 

5. Liczba członków rodziny pozostająca we wspólnym  gospodarstwie domowym ………… 

6. Średni dochód na 1 członka rodziny wyliczony przez wnioskodawcę ……………………. 

7. Liczba dzieci (nie pracujących) będących na wspólnym utrzymaniu rodziny ……………. 

8. Oświadczam, że otrzymuję inne stypendium socjalne ze środków publicznych przyznane 

przez ………………………………………………………………………………………. 

w wysokości …………………… . 

 



9. Uprzedzona/y o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych potwierdzam 

prawdziwość podanych wyżej informacji oraz wszystkich załączników. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie 

dla potrzeb szkoły. 

 

 

 

      Osoba składająca wniosek 

  

data ………………….    ……………………………. 

        (imię i nazwisko) 

 

 

                                        ………………………….. 
                                              (podpis) 
  

 

wykaz załączników: ………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Potwierdzenie zapoznania z regulaminem rozliczania odpłatności 

za obiady. 

 
       Informuję, iż zostałam/łem zapoznana/ny z regulaminem rozliczania odpłatności za 

obiady mojego dziecka ………………………………….obowiązującym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2. 

Akceptuję zapisy regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

         ………………………… 
                               Podpis rodzica/prawnego opiekuna  
           

 


