
Zasady korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych oraz czytnika 

elektronicznego w stołówce szkolnej 

1. Każdy uczeń uczęszczający na obiady otrzymuje magnetyczną kartę obiadową, dzięki 

której będzie mógł korzystać z czytnika znajdującego się na stołówce. 

2. Karta elektroniczna wydawana jest użytkownikowi bezpłatnie. 

3. Na karcie nie są zakodowane dane osobowe, ale jego indywidualny identyfikator 

służący do autoryzacji wyłącznie w systemach informatycznych szkoły. 

4. W sytuacji braku karty należy niezwłocznie poinformować intendenta. 

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty magnetycznej użytkownik, po złożeniu 

wniosku o wydanie drugiej karty obiadowej (załącznik nr 1), otrzymuje ją ponownie.  

6. W przypadku kolejnego zagubienia lub zniszczenia karty obiadowej użytkownik, 

po złożeniu wniosku o wydanie kolejnej karty obiadowej (załącznik nr 1) oraz wpłacie 

10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych zero groszy) na rachunek bankowy Szkoły 

92 1240 1503 1111 0010 0148 5726), otrzymuje ją ponownie. 

Tytułem: Imię i nazwisko ucznia, klasa, za co wnoszona jest opłata 
 

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU: 
Jan Nowak, 1a, opłata za duplikat karty obiadowej 

7. W czasie oczekiwania na wyrobienie nowej karty obiadowej, uczeń może odebrać 

posiłek po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu u intendenta, pod warunkiem że opłata 

za wyżywienie jest uregulowana.  

8. Uczeń, po wejściu na stołówkę przykłada kartę do rejestratora na którym zostanie 

wyświetlony komunikat: 
 

- Posiłek może zostać wydany  

 

- Karta odrzucona – w tej sytuacji uczeń powinien udać się do Intendenta, który ma         

możliwość weryfikacji w aplikacji Opłaty VULCAN powód wyświetlenia się komunikatu. 

 

9. Uczeń, który przeszedł pierwszą weryfikację pozytywnie, powinien udać się                          

do miejsca wydawania posiłków, a następnie przyłożyć kartę do kolejnego rejestratora 

znajdującego się przy tym stanowisku. 

Po sczytaniu karty na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 
 

- Wydano posiłek – po otrzymaniu takiego komunikatu, ponowne pobranie posiłku 

tego dnia przez ucznia będzie niemożliwe. 
 

- Karta odrzucona  

 

10. Karta jest własnością szkoły, uczeń kończąc naukę w szkole lub w momencie całkowitej 

rezygnacji z posiłków zobowiązany jest do jej zwrotu. 


