UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
- Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
- Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
- Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
. uczniowie, których dożywianie finansuje OPS na podstawie odrębnego porozumienia
. pracownicy zatrudnieni w szkole

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
- Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 4,00 zł – jest to należność
pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.
- Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 10,70 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez
szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów
zużytych do posiłku, w przeliczeniu na jeden obiad.

OPŁATY
Odpłatność za obiady uiszczana jest na konto bankowe szkoły w ING Bank Śląski S.A numer konta
15 1050 1298 1000 0022 8913 6430 do dnia ostatniego miesiąca poprzedzający miesiąc żywienia.
- Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień i styczeń gdzie wpłaty za obiady powinny być uregulowane do
dnia 5 września, oraz 5 stycznia.
- Na wpłacie należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wpłynęła wpłata.
- Osoby , które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności – nie mogą korzystać
ze stołówki.

ZWROTY ZA OBIADY
- Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn
losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
- Nieobecność musi być zgłoszona w dniu poprzedzającym u intendenta lub telefonicznie w
sekretariacie szkoły do godziny 8:00 danego dnia.
-Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczana jest z płatności w następnym miesiącu.
- Rezygnację z wcześniej zapłaconych obiadów należy pisemnie złożyć u intendenta lub w
sekretariacie szkoły.
- Uiszczona kwota zostanie przelewem zwrócona na podane konto bankowe.

WYDAWANIE POSIŁKÓW
- Posiłki wydawane są od godziny 12:10 do 14:00
- Obiady uczniom wydawane są na podstawie ważnego numerka ( bloczka obiadowego )
- Posiłki wydawane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

