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I. Zapisy na obiady. 

1. Uczniowie, którzy chcą korzystać ze stołówki szkolnej zgłaszają się 

osobiście do kierownika świetlicy. 

2. W trakcie trwania roku szkolnego dodatkowe zapisy na obiady 

uczniów i przedszkolaków przyjmowane są od pierwszego dnia 

każdego miesiąca. 

3. Z obiadów mogą korzystać dzieci przedszkolne zgłaszane na pobyt 

5-cio godzinny. 

4. Z obiadów mogą korzystać pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze. 

II. Ustalenie wysokości opłat za obiady. 
1. Uczniowie – 3,20 zł. za obiad. 

2. Dzieci przedszkolne 5-cio godzinne – 3,20 zł. za obiad. 

3. Dzieci przedszkolne 9,5 godzinne – 7,00 zł. stawka dzienna (w tym 

3,20 zł. za obiad). 

4. Pracownicy pedagogiczni – 6,20 zł. za obiad. 

III. Wpłaty. 
1. Wpłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i 

liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. 

2. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze i pracownicy 

pedagogiczni dokonują wpłaty gotówkowej u kierownika świetlicy 

do 25-tego każdego miesiąca. Kwota podana jest na tablicy 

ogłoszeniowej w świetlicy szkolnej. 

3. Dzieci przedszkolne dokonują wpłaty bezgotówkowej (przelewem) 

na konto do 20-tego każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym od 

kierownika świetlicy naliczeniem (obiady + opłata stała w 

przypadku dzieci 9,5 godzinnych). 

 



4. Wpłaty bezgotówkowej dokonujemy na konto: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra 

Nr konta: 60 1020 4027 0000 1602 1421 5182 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz 

miesiąc, za który dokonana jest wpłata. 

5. Kwota wpłacona na konto szkoły musi być zgodna z kwotą 

naliczoną przez kierownika świetlicy. 

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone 

odsetki. 

IV. Odpisy. 
1. Uczniowie, którzy z własnej winy nie zgłosili się na obiad będą 

traktowani jako obecni i ponoszą koszt obiadów. 

2. W przypadku nieobecności uczniów powyżej dwóch dni istnieje 

możliwość odpisu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tej 

nieobecności kierownikowi świetlicy lub telefonicznie do 

sekretariatu szkoły. 

3. Zwrot należności za posiłki dzieci przedszkolnych dokonuje się w 

formie odpisu należności w następnym miesiącu za miesiąc 

poprzedni. 

4. Zapisy lub rezygnację z obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem 

nowego miesiąca. 

V. Wszelkich informacji w sprawie dożywiania udziela kierownik 

świetlicy. 

VI. W sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze. 


