Uprzejmie informujemy, że koszt jednego obiadu dla uczniów SSP72
w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,40 zł.
Opłata za korzystanie z obiadów we wrześniu 2021 b.r. wynosi
83,60 zł (19 dni). Obiady będą wydawane od 06 września 2021 roku.
Nadpłaty za obiady za rok szkolny 2020/2021 zostaną zaliczone
na poczet nowego roku szkolnego 2021/2022. Pomniejszona opłata
za miesiąc wrzesień b.r. zostanie przesłana na wskazany w umowie
adres e-mail do dnia 07 września 2021 roku.
Umowy dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej dostępne
są na stronie internetowej Szkoły. Wypełnione umowy należy
przekazać pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach wejściowych
w budynkach A i B. Nie będą zawarte umowy z rodzicami, którzy
zalegają z opłatą za obiady. Nieuregulowane płatności będą
skutkowały wszczęciem postępowania windykacyjnego.
Przypominamy, że opłatę za obiady we wrześniu należy dokonać do
dnia 10-go września 2021 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.
Każdemu uczniowi korzystającemu z obiadów szkolnych zostaje
przypisany indywidualny numer bankowy. W przypadku wpłaty
pieniędzy na konto Szkoły, w tytule należy wpisać: opłata za obiady,
imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać telefonicznie
intendentowi lub w sekretariacie Szkoły. Nr tel. do intendenta:
71 798 68 61 wew. 114, nr tel. do sekretariatu Szkoły 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 dla uczniów klas IV do VIII wydawane na podstawie karty
obiadowej, którą przekazuje uczniom korzystającym z obiadów,
przewodniczący klasy. Kartę można odebrać osobiście u intendenta.
W przypadku utraty karty obiadowej, uczeń powinien zgłosić ten fakt
intendentowi, który wystawi duplikat karty.
Uczniowie młodszych klas I - III udają się do stołówki
z nauczycielem/opiekunem, a obiady są wydawane na podstawie
sporządzonej przez intendenta listy dzieci.
Rezygnacji z obiadów można dokonać wyłącznie w formie pisemnej
zgodnie z § 7 umowy o korzystanie z obiadów w stołówce SSP72.

