
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA 
 W STARYCH BABICACH 

1. Z obiadów mogą korzystać wszyscy Uczniowie szkoły oraz Nauczyciele. 

2. Zbiorcza lista korzystających z obiadów sporządzana jest w oparciu o wyciągi bankowe i wywieszana w 

stołówce szkolnej. 

3. Na listach zbiorczych wyznaczony personel pedagogiczny odnotowuje fakt obecności na posiłku. 

4. Wpłat dokonuje się tylko za 1 miesiąc w terminach określonych w tabeli ( płatność z góry za miesiąc 

następny). Możliwe są zwielokrotnione wpłaty po wcześniejszym uzgodnieniu.  

5. Jeżeli z jakiegoś powodu nie było możliwe dokonanie wpłaty w niżej wskazanych terminach, 

przed dokonaniem  płatności  należy  zgłosić ten fakt  pod nr telefonu 22 722 93 80  

 lub przez dziennik elektroniczny do intendenta stołówki.    

6. Dziecko zostanie dopisane do listy po odnotowaniu wpływu opłaty na n.w. konto. 

7. Wpłaty mogą być realizowane tylko przelewem na rachunek bankowy.  

8. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu 

środków na wymienione poniżej konto: 

WBS/WARSZAWA/Oddział/STARE BABICE 78 8015 0004 3015 0574 2030 0001 

Odbiorcą wpłaty jest: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 

W tytule wpłaty należy wpisać:  

Imię i Nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata. 

Brak powyższych danych będzie skutkował nie wpisaniem na listę. 
 Rodzice mogą z góry pomniejszyć należną kwotę o wartość za dni w które, dziecko nie będzie jadło. Stawka 

za 1 dzień wynosi 5,00 zł. W przypadku pomniejszenia należności w tytule wpłaty prosimy podać, jakie 

dni zostały odliczone. 

Gdy wpłacona kwota jest niższa od wskazanej w tabeli i braku adnotacji o dniach odliczonych, dziecko 

będzie wpisane na listę z wykreśleniem odpowiedniej ilości dni  w pierwszym i kolejnych tygodniach 

żywienia. 

 Zgłaszanie odpisów: Zwrot za obiady można uzyskać w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni, pod 

warunkiem zgłoszenia przez rodziców tej nieobecności  pod numerem telefonu 22 722-93-80 

lub przez dziennik elektroniczny.  
Odpisy będą uwzględnione od następnego dnia po dniu zgłoszenia. 

W przypadku zgłoszonych odpisów rodzice winni pomniejszyć wpłatę za następny miesiąc o odpowiednią 

kwotę. W tym przypadku w tytule wpłaty prosimy podać, ilość zgłoszonych dni nieobecności. 

Z UWAGI NA PRZERWĘ W NAUCZANIU STACJONARNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

POWSTAŁY NADPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI.  

PRZED  DOKONANIEM PIERWSZEJ WPŁATY PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM W 

CELU UZGODNIENIA WYSOKOŚCI OPŁATY. 

MIESIĄC ILOŚĆ DNI 
TERMIN 

PŁATNOŚCI DO 

KWOTA  ZA 

MIESIĄC 

WRZESIEŃ 18 dni od 7-09-2020 03-09-2020 90 zł 

PAŹDZIERNIK 21 dni  15-09-2020 105 zł 

LISTOPAD 20 dni 15-10-2020 100 zł 

GRUDZIEŃ 16 dni  15-11-2020 80 zł 

STYCZEŃ 9 dni 15-12-2020 45 zł 

LUTY 20 dni  15-01-2021 100 zł 

MARZEC 23 dni  15-02-2021 115 zł 

KWIECIEŃ 18 dni  15-03-2021 90 zł 

MAJ 16 dni 15-04-2021 80 zł 

CZERWIEC 16 dni 15-05-2021 80 zł 
 


