
Uprzejmie informujemy, że opłata za obiady w styczniu       2020 r. 

wynosi: 

- klasy sportowe  – 54,60 zł -(obiady od 13 stycznia 2020 roku) 

 - pozostałe klasy – 74,10 zł. 

Obiady będą wydawane od 4 stycznia 2020 roku.                     31 stycznia 

2019 roku stołówka będzie nieczynna – Rada Pedagogiczna – dzień 

wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Aktualna opłata za obiady, po odliczeniu nieobecności dziecka na 

obiadach w grudniu 2019 roku, zostanie przesłana na wskazany adres 

e-mail do 7 stycznia 2020 roku.  

 

Przypominamy, że wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu 

miesiąca, nie później jednak niż do 10 stycznia 2020 roku na rachunek 

przypisany dziecku w otrzymanym              e-mailu lub na rachunek 

bankowy Szkoły - 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473. Docelowo każde 

dziecko będzie miało przypisany swój nr rachunku bankowego. W celu 

przydzielenia dziecku numeru rachunku bankowego należy podać adres 

e-mail. W przypadku nieotrzymania informacji drogą elektroniczną 

proszę o kontakt. 

 

Na przelewach prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz 

informację za jaki miesiąc dokonano wpłaty.  

Informujemy również, że za nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki. 

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać:                       - u 

intendenta osobiście – pok. nr 14 – lub pod nr. telefonu 502 023 195 

- w sekretariacie Szkoły – pod nr. telefonu 071 798 68 61.  

 

Niezgłoszona nieobecność dziecka w Szkole,  bądź zgłoszenie 

nieobecności dziecka bez zachowania określonego terminu podanego 



w umowie o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej spowoduje 

naliczenie opłaty za obiad. 

Nieobecności dziecka na obiedzie nie zgłasza się                          u 

wychowawców klas a intendent nie weryfikuje obecności dzieci w 

Szkole. 

 

Obiady są wydawane na podstawie karty obiadowej              (nie 

dotyczy klas I - III), którą uczniowie pobierają każdego dnia w stołówce 

szkolnej. Karty są poukładane                             i posegregowane 

oddziałami. Podczas pobierania obiadu uczeń kartę obiadową zostawia 

w wyznaczonym miejscu.                   W przypadku, gdy z jakiegokolwiek 

powodu uczeń nie będzie miał karty obiadowej, wówczas o zaistniałej 

sytuacji powiadamia intendenta lub osobę wydającą obiady, 

jednocześnie pobierając obiad. Nie może mieć miejsca sytuacja, aby 

uczeń korzystający z obiadów w stołówce szkolnej (podpisana umowa) 

z powodu braku karty obiadowej nie otrzymał obiadu. 

 

Rezygnacji z obiadów można dokonać wyłącznie w formie pisemnej 

zgodnie z § 7 umowy o korzystanie z obiadów           w stołówce 

szkolnej.  

 

Intendent udziela informacji pod nr telefonu: 71 798 68 61 wew. 114 

lub 502 023 195. 

 


