ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 51

ROK SZKOLNY 2017/2018
1.
Ceny posiłków dla ucznia:
-obiad w abonamencie 8,00 zł (zupa , II danie, kompot)
– Jednorazowo zgłoszone danego dnia do 9.00 rano: 10,00zł
– Instnieje mozliwość wykupienia obiadów w formie wegetariańskiej
w abonamencie: 9,00zł jednorazowo: 12,00zł
2.
Zapisy na obiady przyjmowane są w formie Karty Zgłoszenia Dziecka na Obiady, która
jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej
http://dania-do-wydania.manifo.com/strefa-ucznia
w zakładce strefa ucznia lub w stołówce szkolnej.
Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk deklaracji, który należy odesłać
na adres: daniadowydania@wp.pl
lub złożyć w stołówce szkolnej u kierownika.
3.

Wpłata za obiady dokywana jest z góry(ostatni tydzień danego miesiąca na następny)
przelewem na konto:
mBank: 89 1140 2004 0000 3702 7626 4506
Tytułem: Wpłata za obiady/miesiąc/rok lub wybrane dni oraz
Imię i nazwisko ucznia, klasa,
Jednarozowo do 9.00 rano danego dnia
4.
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: daniadowydania@wp.pl na dzień przed
wydaniem posiłku – kucharka nie ma mozliwości sprawdzania poczty elektronicznej w czasie
gotowania obiadów lub dostarczyć osobiście do kierownika stołówki do 9.00 rano
5.
Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki najpóźniej do
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc żywieniowy co ułatwia ustalenie stałej
liczby jedzących uczniów.
6.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać na adres mailowy: lub daniadowydania@wp.pl
sms`em na nr telefonu 605-320-547 od godz. 7:00 - 9:00 rano w dniu nieobecności.
7.
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od
wpłaty za miesiąc kolejny. Nie będą odliczane koszty obiadów za niobecności niezgłoszone
lub zgłoszone po terminie. Zielone szkoły, wycieczki, wyjście do kina muszą byc odwoła przez
rodzica – ajent nie posiada informacji o wyjazdach uczniów.

8.
W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów z ich korzystania, informację
należy przesłać na adres e-mail: daniadowydania@wp.pl dnia miesiąca w
którym uczeń korzysta z obiadów.
9.
Zaległości płatności za posiłki w danym miesiącu powodują wstrzymanie wydawania
obiadów od kolejnego miesiąca.

Zapraszamy i życzymy smaczengo!

