
Szanowni Rodzice! 

 

Należność za żywienie w danym miesiącu podajemy na tablicach informacyjnych w szkole lub 

u intendentki szkoły p. Joanna Milewskiej 

Uwzględnienie odliczeń za obiad jest zgłoszenie odwołania obiadów na określony czas                  

- u intendentki p. Joanny Milewskiej, przez dziennik elektroniczny poprzez wiadomości 

wysyłane do p. Joanny Milewskiej, w sekretariacie telefonicznie bądź osobiście. 

 

Należność za żywienie w roku szkolnym 2022/2023    

w Szkole Podstawowej 

Ilość dni żywieniowych  

Wrzesień 20 * 5,00 = 100zł 

Październik  21 * 5,00 = 105zł 

Listopad  20 * 5,00 = 100zł 

Grudzień  15 * 5,00 =   75zł 

Styczeń  21 * 5,00 = 105zł 

Luty  10 * 5,00 =   50zł 

Marzec  23 * 5,00 = 115zł 

Kwiecień  17 * 5,00 =   85zł 

Maj  20 * 5,00 = 100zł 

Czerwiec  16 * 5,00 =   80zł 

 

cena jednostkowa całego obiadu/posiłku: 5,00zł  

cena jednostkowa zupy: 1,50zł 

 

Należność za żywienie w roku szkolnym 2022/2023    

w Oddziale Przedszkolnym 

Ilość dni żywieniowych  

Wrzesień 20 * 7,00 = 140zł 

Październik  21 * 7,00 = 147zł 

Listopad  20 * 7,00 = 140zł 

Grudzień  15 * 7,00 = 105zł 

Styczeń  21 * 7,00 = 147zł 

Luty  10 * 7,00 =   70zł 

Marzec  23 * 7,00 = 161zł 

Kwiecień  17 * 7,00 = 119zł 

Maj  20 * 7,00 = 140zł 

Czerwiec  16 * 7,00 = 112zł 

 



cena jednostkowa całego obiadu/posiłku: 5,00zł  

cena jednostkowa zupy: 1,50zł 

cena podwieczorku: 2,50zł 

 

 

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie na wydzielony rachunek bankowy szkoły 

 

94 8013 0006 2007 0015 1207 0001 

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka i miesiąc żywieniowy 

 

Płatności za wrzesień należy dokonać do 10 września.  

1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dokonują 

rodzice, wypełniając zgłoszenie. 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. 

3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole dokonuje się w następnym 

miesiącu licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.    

4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie 

obiadów na określony czas przez dziennik elektroniczny poprzez wiadomości 

wysyłane do p. Joanny Milewskiej, telefonicznie lub w sekretariacie szkoły do 

godziny 8.30. 

5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 24 dnia 

poprzedzającego miesiąca na konto szkoły. 

6. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym 

miesiącu naliczane będą odsetki ustawowe. 

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Warunków i właściwego zachowania się 

na terenie stołówki.                                                                                                                                 

 


