
Uprzejmie informujemy, że opłata za obiady dla uczniów  

w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4,20 zł/1 obiad. 

Łączna opłata za obiady w listopadzie wynosi 84,00 zł(20 dni). 

Kwota należna za korzystanie z obiadów (uwzględniająca 

nadpłatę lub niedopłatę) zostanie przesłana na wskazany 

adres e-mail do dnia 6 listopada 2020 roku.  

Umowy dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej  

są dostępne na stronie adresowej Szkoły wraz z informacją 

dotyczącą korzystania ze stołówki w czasie pandemii.  

Wypełnione umowy w dwóch egzemplarzach należy 

przekazać intendentowi. 

 

Przypominamy, że wpłaty za obiady należy dokonać  

do dnia 10 listopada  2020 roku na rachunek bankowy 

przypisany dziecku w otrzymanym e-mailu lub na rachunek 

bankowy Szkoły - 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473.            

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki. Docelowo 

każde dziecko będzie miało przypisany swój nr rachunku 

bankowego.  

 

W celu przydzielenia dziecku numeru rachunku bankowego, 

należy w umowie o korzystanie z obiadów podać adres e-mail 

(dotyczy nowo przyjętych uczniów oraz osób, które do tej 

pory nie podały adresu e-mail, a dziecko korzystało                     

z obiadów).                                   

Na przelewach prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę 

oraz informację za jaki miesiąc dokonano wpłaty.  



Na pytania dotyczące korzystania z obiadów odpowiada 

intendent. 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać 

telefonicznie: 

- u intendenta – 71 798 68 61 wew. 114 

- w sekretariacie Szkoły – pod nr telefonu 71 798 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 będą wydawane na podstawie karty obiadowej 

(dotyczy uczniów klas IV do VIII), którą uczeń okazuje przy 

wejściu do stołówki lub osobie wydającej obiad. W przypadku 

zgubienia karty obiadowej, uczeń powinien poinformować 

intendenta, który wystawi duplikat karty. Uczniowie klas           

I - III udają się do stołówki z nauczycielem/opiekunem,             

a obiady będą wydawane na podstawie sporządzonej przez 

intendenta listy. 

Rezygnacji z obiadów można dokonać wyłącznie w formie 

pisemnej zgodnie z § 7 ust.2  umowy o korzystaniu z obiadów           

w stołówce szkolnej.  

 

 


