REGULAMIN ZAPISÓW I OPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informacja ajenta stołówki
W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 następują zmiany
dotyczące zapisów i opłat za obiady w szkole.


Posiłki będą wydawane od dnia 7 września 2020 roku.



Uczniowie, którzy korzystali z obiadów w minionym roku szkolnym zobowiązane są do zapisu
dziecka na nowy rok szkolny.



Zapisy na obiady odbywają się tylko i wyłącznie drogą telefoniczną za pośrednictwem sms
pod numer telefonu: 739-241-275. W treści wiadomości należy podać : imię i nazwisko
dziecka, klasa.



Odpisy za obiady odbywają się tą samą drogą (poprzez sms) do godz. 8.00 (w razie
nieobecności dziecka w szkole).



Opłaty za obiady odbywają się tylko i wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Nest Bank 03 2530 0008 2059 1040 0229 0001
w tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.



Nie ma możliwości potrącenia nieobecności dziecka w szkole, jeżeli nieobecność nie jest
zgłoszona sms na powyższy numer telefonu, jw. Razie zaistnienia takiej sytuacji uczeń
zostaje skreślony z listy obiadowej.



Koszt posiłku dla rodzica to 4,50 zł za 1 obiad.



Płatności za obiady należy dokonać do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.



Nieobecności zgłoszone sms-em odpisujemy w miesiącu następnym.
- za każdy miesiąc jest to inna kwota, informacja taka będzie podawana pod koniec
miesiąca na stronie internetowej szkoły,
- nie można korzystać z posiłków jednorazowo (tak jak do tej pory),
- wszystkie odpłatności musza się odbywać bezgotówkowo - tylko i wyłącznie na zapisy na
cały miesiąc i cały obiad,
- brak terminowych wpłat skutkuje skreśleniem z listy obiadowej.

WAŻNE!!!!!!!!
Rodzice, którzy w marcu zapłacili cały miesiąc, teraz we wrześniu następuje odliczenie: kwota
do odpisu to 63.00 zł.
Płatność za obiady w miesiącu wrześniu: do zapłaty 81.00 zł.
Rodzice, którzy nie opłacili obiadów za 8 dni marca (a jest to 147 osób), proszę
o uregulowanie należności we wrześniu - kwota 36.00 zł dodatkowo, oprócz miesiąca września –
czyli: 81.00 zł + 36.00 zł= 117.00 zł do zapłaty.
Obowiązkowo proszę opłacić za posiłki wydane w marcu.

