
Zasady organizacji dożywiania w szkole i przedszkolach 

1. Rodzic wpłaca na rachunek szkoły 73 8324 0001 0000 0361 2000 0590 opłatę za posiłki  w 

terminie do: 

a) do 29.09.2022r.  za miesiąc październik 

b) do 28.10.2022r. za miesiąc listopad 

2. Rodzic oblicza kwotę na poszczególne miesiące w oparciu o liczbę dni w miesiącu oraz cenę 

posiłku. 

3. Dyrektor ustala liczbę dni w danym miesiącu ( odpowiednio: październik i listopad), których  

uczeń będzie mógł korzystać z dożywiania. Liczba dni będzie podstawą do naliczenia opłat za 

posiłki przez rodzica.  

Październik – 19 dni 

Listopad – 20 dni 

4. Wpłata na rachunek musi być opisana w następujący sposób” 

Opłata:  „imię i nazwisko ucznia”, „klasa”, „rodzaj posiłku z którego będzie korzystać” (np.: 

śniadanie, zupa, II danie lub podwieczorek) 

5. Opłata za posiłek  wnoszona jest osobno na każdego ucznia tj. jeden przelew na posiłki dla 

jednego ucznia. 

6. Termin wpłaty liczony jest od daty uznania rachunku tj. pokazania się wpłaty rodzica na 

rachunku szkoły. Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do daty ww. skutkuje 

opóźnieniem dwudniowym (dni robocze) w otrzymaniu przez ucznia posiłku. 

Przykład:  

- wpłata w dniu  30.09.2022 spowoduje , że pierwszy posiłek zostanie wydany  04.10.2022r. 

- zlecenie przelewu w sobotę lub niedzielę spowoduje , że uczeń otrzyma pierwszy posiłek we 

wtorek. 

- wpłata w ciągu miesiąca za posiłki – uczeń otrzymuje posiłek z dwudniowym opóźnieniem                 

(dni robocze) 

 

7. Zgłaszanie odmowy korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu odbywa się wyłącznie e-mailem 

na adres dozywianie@splisiejamy.eu każdego dnia roboczego do godziny 10.00.   

8. Odmowa może być realizowana tylko w przypadku, gdy nieobecność ucznia będzie dłuższa niż 

jeden dzień. 

9. Odmowa korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu, o której mowa w pkt 7 skutkuje 

zawieszeniem przygotowania posiłków od pierwszego dnia roboczego licząc od dnia 

zgłoszenia: np.: 

- zgłoszenie we wtorek nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie przygotowywania 

posiłków od środy, 

- zgłoszenie w sobotę lub niedzielę nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie 

przygotowywania posiłków od wtorku. 

10. Kompensatę posiłków odmówionych w związku z nieobecnością ucznia wykonuje szkoła                 

w następnym miesiącu następującym po miesiącu rozliczeniowym w oparciu o wcześniejsze 

pisemne zgłoszenie nieobecności , o której mowa w pkt 7.   
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