
INFORMACJA 
 

1. Osoby zainteresowane wyżywieniem w szkolnej stołówce proszone są  

o wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka na obiady szkolne w roku szkolnym 

2017/2018 (karta do odebrania w sklepiku) 

 

2. Bloczki do nabycia od 04 września w sklepiku szkolnym, natomiast wydawanie posiłków  

nastąpi od 06 września (środa) 

 

3. Odpłatność za posiłki oraz inne ważne informacje zawarte są  

w regulaminie stołówki. 

          Regulamin stołówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub na     

          tablicy ogłoszeń znajdującej się na stołówce szkolnej. 

 

4. Osoby korzystające z dofinansowania MOPR do posiłków szkolnych otrzymają bloczki  

w dniu kiedy odnotowane zostanie dane zgłoszenie. 

 

5. Opłaty dla dzieci szkolnych przy wykupie bloczków miesięcznych i tygodniowych. 

 

 Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi  

         18 dni x 6,00 zł = 108,00 zł  

 Odpłatność za drugie danie w miesiącu wrześniu wynosi  

   18 dni x 4zł = 72,00 zł  

 Odpłatność za pierwsze danie w miesiącu wrześniu wynosi 

  18 dni x 2,00 zł = 36,00 zł 

 Odpłatność za obiady za dany  miesiąc  jest  regulowana gotówką  

(płatność w sklepiku szkolnym) lub przelewem  

Dane do przelewu: 

MULTIGASTRO Michał Kopa  

PBS Bank 63 8642 1083 3002 8314 2813 0001 

 W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim 

dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy 

pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, 

 klasa 1A)  

6. Opłaty dla osób dorosłych przy wykupie bloczków miesięcznych i tygodniowych 

 Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 

  18 dni x 11,00 zł = 198,00 zł 

 Odpłatność za drugie danie w miesiącu wrześniu wynosi 

  18 dni x 8,00 zł = 144,00 zł 

 Odpłatność za pierwsze danie w miesiącu wrześniu wynosi 

  18 dni x 3,00 zł = 54,00 zł 

 

Przy wykupie poniżej 5 dni cena za obiad wynosi 12,00 złotych 

Pierwsze danie 4,00 złote, drugie danie 9,00 

 



KONTAKT: 665 016 130 

 


