
Regulamin dostarczania posiłków w roku szkolnym 2020/2021 

 Posiłki będą dostarczane odpowiednio w poszczególne dni tygodnia; poniedziałek, środa, 

piątek –drugie danie; wtorki, czwartek – zupa. Do każdego posiłku dodawany jest owoc oraz 

napój. 

 Cena jednego posiłku wynosi 6zł, w przedszkolu 4zł. 

 Zapisy na obiady będą przyjmowane u wychowawców klas wraz z informacją dotyczącą  

płatności  za obiady. Płatność indywidualna/ GOPS lub MOPS. W przypadku płatności  przez 

GOPS lub MOPS obowiązkowe jest dostarczenie kopii  decyzji o przyznaniu pomocy w 

zakresie dożywiania.  

 Wpłaty za obiady należy dokonać za wrzesień we wrześniu. Natomiast, za październik do  

25-tego września ( Płatność z góry) 

 W przypadku nieobecności dziecka odpisy będą dokonane w następnym miesiącu. Należy 

jednak pamiętać, aby nieobecność dziecka zgłosić poprzedniego dnia lub najpóźniej do godz. 

9-tej w dany dzień pod nr Tel. 500 457 100. W przypadku braku zgłoszenia odpisy nie będą 

uwzględniane. 

 Wpłaty należy dokonać na konto : EUROBANK- 91 1470 0002 2009 2596 5000 0001. W tytule 

wpisać Imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc wpłata dotyczy. 
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