
Ważne Informacje 

Szanowni Rodzice! 

Należność za żywienie w danym miesiącu podajemy na tablicach informacyjnych w szkole, 

stronie internetowej lub u intendentki szkoły p.  Sylwii Roszkowskiej 

Warunkiem uwzględnienia odliczeń za obiad/posiłek  jest zgłoszenie odwołania obiadów/ 

posiłków na określony czas : 

- poprzez aplikację E-stołówka 

Alternatywnie: na adres mailowy: zsp.wolakielpinskaobiady@interia.pl,  telefonicznie  pod nr 

telefonu 7827550 wew. 5                

Należność za żywienie w roku szkolnym 2022/2023  obliczamy , jak niżej : 

Ilość dni żywieniowych  w danym miesiącu  x stawka dzienna = kwota do zapłaty 

 

Miesiąc Ilość dni żywieniowych Dzień stawka 

żywieniowa w zł 

Kwota miesięczna do 

zapłaty w  zł 
Szkoła 

Podstawowa 

Przedszkole Obiad 

szkolny 

Posiłki w 

przedszkolu 

Szkoła 

Podstawowa 

Przedszkole 

wrzesień 20 22 5 9 100,00 198,00  

październik 20 21 5 9 100,00 189,00 

listopad 20 20 5 9 100,00 180,00 

grudzień 15 21 5 9 75,00 189,00 

styczeń 21 21 5 9 105,00 189,00      

luty 10 20 5 9 50,00 180,00 

marzec 23 23 5 9 115,00 207,00 

kwiecień 16 19 5 9 80,00 171,00 

maj 20 21 5 9 100,00 189,00 

czerwiec 13 21 5 9 65,00 189,00 

Cena jednostkowa obiadu  szkolnego dla ucznia – 5,00 zł/ 

Cena posiłków w przedszkolu : 9,00 zł ( w tym : śniadania -3,00 zł, obiadu – 4,00 zł, 

podwieczorku -2,00 zł) 

Wpłaty za obiady/posiłki  należy dokonać  na wydzielony rachunek bankowy  

86 8013 0006 2007 0015 1223 0001 

W tytule przelewu  wpisujecie Państwo : imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa/grupa i 

którego miesiąca żywieniowego wpłata dotyczy 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wpłaty gotówkowe u intendentki . Wpłat 

gotówkowych za żywienie można dokonywać w każdy poniedziałek w godzinach 7.30- 9.00 

 



 

Płatności za wrzesień należy dokonać do 6 września , za miesiąc styczeń do 6 stycznia. 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są w stołówce szkolnej.                                                         

Zgłoszenia dokonują rodzice/ prawni opiekunowie , wypełniając Zgłoszenie                            

( Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 16/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w sprawie określenia warunków korzystania ze 

stołówki szkolnej). 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. 

3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole/Przedszkolu dokonuje się w 

następnym miesiącu roku kalendarzowego. 

4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 24 dnia 

poprzedzającego miesiąca tylko na konto szkoły. 

5. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym 

miesiącu naliczane będą odsetki ustawowe. 

6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Warunków i właściwego zachowania się 

na terenie stołówki. 

 


