
Najważniejsze informacje dotyczące żywienia 

1.  Zapisy oraz wypisy z posiłków są obowiązkiem opiekunów prawnych/ rodziców uczniów i 

wychowanków. Wszelkie zmiany w obecnościach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie 

Intendentowi do godziny 11.30 dnia poprzedniego.  

2. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności na posiłku uiszczona z góry opłata za niewykorzystane 

posiłki nie podlega zwrotowi. Nadpłaty  będą korygowane w następnym miesiącu rozliczeniowym. 

3. Koszty posiłków: 

śniadanie: 4,25 zł obiad: 4,50 zł  kolacja: 3,25zł 

4. Wpłatę  za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Brak wpłaty na 

koncie szkoły będzie skutkować wstrzymaniem wydawania posiłków dla ucznia. 

5. Każdy uczeń będzie miał indywidualne rachunki bankowe w związku z tym prosimy nie wpłacać 

pieniędzy na konta, które obowiązywały dotychczas. 

6. W związku z brakiem dostępności kont indywidualnych na dzień 2.09.2019 r. termin wpłaty za 

wyżywienie w miesiącu wrześniu zostanie przesunięty. Intendent będzie kontaktował się z Państwem w 

sprawie udostępnienia rachunków oraz terminu zapłaty. 
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