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lnformocjo doiyczqce korzystonio ze slołówki szkolnej

Rok szkolny 2019 /2020

Odpłałność zo obiody:

Koszt jednego posiłku - 5,00 zł x liczbo dni obiodowych w donym miesiqcu dlo uczniów szkoły

- ?,O0 zł x liczbo dni obiodowych w donym miesiqcu d|o nouczycie|i

l. WPłoto zo obiody w donym miesiqcu przyjmowone 5q zo coły miesiqc ,,z góry" do dnio l5
kożdego miesiqco no konto stołowki (73-1240-3204- llll -OOlO- 3722_ 259l)

2. 7a Przekroczenie terminu płotności będq noliczone odsetki ustowowe, ktore zostonq
wyegzekwowone w przyszłym miesiqcu.
Uczeń olrzymuje imiennq końę obiodowq.

3. CsobY rezygnujqce z obiodow powinny zgłosi ten fok1 do dnio 25 miesiqco poprzedzojqcego
miesiqc rezygnocji do intendentki szko|nej osobiście/telefonicznie pod numer (o24) 275 78 22
lub do sekretoriotu (024) 275 22 53.

4. Opóźnienie w uiszczeniu opłotności będzie rozumiqne ioko rezyqnocio
z obiodów i spowoduie skreślenie z listv żvwionvch. skreślenie nie zwolnio
z urequlowonio zoleqłei noleżności.

5, NieobecnoŚĆ grupy dzieci no obiedzie spowodowono wyjozdem no wycieczkę, zie|nq szkołę
itP. Powinno byĆ zgłoszona pzez orgonizotoro no 2 dni przed p|onowonym terminem wyjczdu
do intendentki.

Ó. W PrzYPodku nie zgłoszenio zoistniołego foktu kosztomi niezjedzonych obiodow zostoje
obciqżony kierownik i opiekunowie wycieczki.

odpis zo obiody

l. Wsze|kie od|jczenio zo obiody będq dokonywone w przypodku 3 - dniowej nieobecności
ucznio w szkole (minimum) i zgłoszenio tego foktu do inlendentki szkolnej
osobiŚcie /lelefonicznie pod numer (O24)2757822w godzinoch od 8oodo ]loo do l5 kożdego
miesiqco iub osobiŚcie / te|efonicznie do sekretoriolu (024) 275 22 53 po 15 kożdego miesiqco.
KoŻdY korzystojqcy z obiodów mo obowiqzek zgłoszenio swojej nieobecności w dniu
poprzedzojqcym obiod, jezeli nie chce skozysto z odpisu.
OdPisu zo nie zjedzone posiłki w donym miesiqcu dokonuje się w nostępnym miesiqcu
rozIiczeniowym, jeżeli zosioł spełniony worunek w pkt 1 ,

OdPisY Za nie zjedzone posiłki zQ miesiqc V| i XlI będq dokonywone w miesiqcu
PoPrzedzojqcym (pIonowone wycieczki i,inne wyjozdy) , jeśli zosloł spełniony worunek w pk1, 1.

W PrzyPodku broku zgłoszenio nieobecności dziecko no obiedzie, obiod ten będzie sprzedony
innemu dziecku lub procownikowi szkoły.

2.

zopisy no obiody

Do Ó wrzeŚnio 20'| 9 r. no|ezy wypełnic Deklorocję korzystonio z obiqdów w slołówce szkolnej i

oddoc do intendentki (dotyczy miesiqco wrześnio ).

ZoPisY no obiody możliwe sq wyłqcznie do dnio 25 miesiqco poprzedzojqcego miesiqco zopisu i

tylko no pełen miesiqc ( nie dolyczy wrześnio ).

Fclkt len no|ezy zgłoszoc do iniendentki w terminie do dnio 25 miesiqco poprzedzojqcego
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