ZAPRASZAMY NA SMACZNE I ZDROWE OBIADY
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Chętnych do korzystania z obiadów prosimy o pobranie ze strony
internetowej szkoły, karty zgłoszenia, regulaminu stołówki szkolnej,
cennika, zasad funkcjonowania i zapoznania się z ich treścią.
W/w dokumenty w wersji papierowej można odebrać w stołówce szkolnej.
WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
►Uczeń może korzystać z obiadów, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica,
opiekuna prawnego druku karty zgłoszeniowej i złożeniu jej w stołówce szkolnej.
►Podstawą odbioru obiadu w stołówce, jest posiadanie elektronicznej karty
obiadowej, która wydawana jest za pobraniem kaucji w wysokości 20 złotych.
Osoby posiadające elektroniczną kartę obiadową z roku 2021/22 uaktywniają
ją poprzez dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej.
►Informacje
o
opłaceniu
obiadu są wprowadzane do systemu
informatycznego po dokonaniu opłaty przelewem lub gotówką za obiady.
►Karty obiadowe, których abonament nie został opłacony, nie są aktywne.
Osoby lub uczniowie z nich korzystający nie będą mogli otrzymać posiłku.
► W miesiącu wrześniu, obiady wydawane będą w stołówce szkolnej od dnia
05 września 2022 roku. Płatność za obiady, zgodnie z kartą zgłoszeniową.
► Ceny obiadów są uzależnione od terminu i sposobu płatności, zgodne
z cennikiem i regulaminem stołówki szkolnej.
►Opłaty przelewem należy regulować na konto o numerze:
► Wpłaty przelewem za obiady, należy dokonywać w terminach:

Do 30.09.2022 > za październik. Do 31.10.2022 > za listopad. Do 30.11.2022 > za grudzień.
Do 30.12.2022 > za styczeń 2023. Do 31.01.2023 > za luty.
Do 28.02.2023 > za marzec.
Do 31.03.2023 > za kwiecień.
Do 29.04.2023 > za maj. Do 31.05.2023 > za czerwiec.

► Nieobecność ucznia na obiedzie, należy zgłosić telefonicznie, pod numer:
537 571577 (SMS), najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności. Nieobecność
na obiedzie, jeśli nie została zgłoszona w właściwy sposób nie stanowi podstawy do jej zwrotu.

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
jest
dostarczenie
odpowiedniej
decyzji.
►

