KUCHNIA

Kuchnia prowadzona jest przez p.Monikę Kowalską
WPŁATY NA OBIADY
Wpłaty na obiady w abonamencie przyjmowane są w
bufecie szkolnym przez dwa ostatnie dni miesiąca
poprzedzającego od 7:00 oraz w pierwszy tydzień roboczy
miesiąca od 7:00 (dni w których stołówka jest czynna)
Aby wyjść naprzeciw rodzicom i zaoszczędzić ich czas
otwieramy konto, na którym również będzie można regulować
opłaty za abonamenty obiadowe (do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego)
W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc
za który jest regulowana dana kwota
Przykład: Jan Kowalski, I a, wrzesień 2019
NUMER KONTA I DANE DO PRZELEWU
Bufet Szkolny Karolina Kowalska
Konto nr: 73 1090 1665 0000 0001 3103 0380
Bank Zachodni WBK (Santander)

Informacje na temat kwoty abonamentu za poszczególny
miesiąc będą dostępne na tablicy informacyjnej oraz li brusie.
Bardzo proszę o przestrzeganie wymienionych terminów i
godzin.
Osoby, które nie mają możliwości uiszczenia opłaty w wyżej
wymienionych terminach mogą to zrobić w innym po ustaleniu
tego wcześniej w stołówce.

Nr telefonu: 509 963 697
Koszty posiłków
Koszt obiadu w abonamencie (zupa, danie główne,
napój)
9,50 zł
Koszt obiadu jednorazowego (zupa, danie główne,
napój)
10,50 zł
Ze względu na duże zainteresowanie obiadami polecamy
wykup abonamentu obiadowego, gdyż tylko te osoby mają
gwarancję otrzymania posiłku.
Nieobecności z powodu wycieczek (wyjść do kina, teatru
itp) po których nie przewiduje się powrotu w godzinach
wydawania obiadów należy zgłaszać indywidualnie
najpóźniej 3 dni przed wycieczką. Później nie będą
uwzględniane. Wychowawcy nie informują stołówki o
nieobecnościach uczniów z tego powodu.
Nieobecność z powodu choroby lub innego nagłego
przypadku należy zgłosić w stołówce lub wysyłając SMS
(imię i nazwisko, klasa, data nieobecności) najpóźniej w
dniu nieobecności do godz. 8.00 niezależnie od zgłoszenia
tego faktu w szkole u wychowawcy. Wychowawcy nie
zgłaszają w stołówce nieobecności uczniów w szkole.

REGULAMIN STOŁÓWKI
Kuchnia przygotowuje posiłki dla uczniów szkoły, pracowników oraz
osób z zewnątrz.
OPŁATY
1. Posiłek otrzymają te osoby, które uregulowały płatności z "góry".
2. Ceny za obiady (zupa, drugie danie, napój) oraz kwoty za dany
miesiąc podawane są w osobnych ogłoszeniach. Ogłoszenia znajdują
się na stronie szkoły, na tablicy przy wejściu do bufetu szkolnego.

3.Płacąc gotówką, abonament na dany miesiąc należy wykupić w
wyznaczone w ogłoszeniu dni miesiąca poprzedzającego w godzinach
od 7:00, natomiast przelewem do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego.
W indywidualnych przypadkach wpłaty można dokonać w innym terminie
po wcześniejszym uzgodnieniu.
.
4. Uczniowie, którym posiłki opłaca MOPS zobowiązani są dostarczyć do
stołówki kopię decyzji z MOPSu. Uczniowie otrzymają obiad następnego
dnia po dostarczeniu decyzji.
5. Przed zakupem abonamentu proszę uwzględnić planowane
nieobecności (wycieczki, zielone szkoły, wyjścia do teatru, kina,
planowane wizyty u lekarza itp.)
WYDAWANIE POSIŁKÓW
1. Godziny wydawania posiłków wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
2. Obiady wydawane są na podstawie ważnych kart obiadowych.
3. Uczniom, którym karta zaginęła, zapomnieli jej lub stracili ją w inny
sposób, obiad zostanie wydany w drugiej kolejności.
Duplikatów kart nie wydajemy.
4. W razie nieobecności dziecka w szkole obiad można zabrać do
domu do własnych naczyń (nie szklanych!), umytych w godzinach
wydawania posiłków ale z wyłączeniem przerw obiadowych. Po
odebraniu obiadu na wynos Stołówka Szkolna nie bierze
odpowiedzialności za ewentualną niewłaściwą jakość posiłku, związaną
ze złym przechowywaniem.
*Istnieje możliwość kupienia pojemników jednorazowych.

ODWOŁYWANIE OBIADÓW
1.Obiad należy odwołać w stołówce niezależnie od zgłoszenia
nieobecności dziecka w szkole u wychowawcy. Wychowawcy nie
zgłaszają w stołówce nieobecności uczniów w szkole.
2. W razie choroby lub innego losowego przypadku obiad można
odwołać najpóźniej do godz. 8:00 bieżącego dnia.
3.Odwołań z powodu wycieczek (wyjść do kina, teatru itp) po
których nie przewiduje się powrotu w godzinach wydawania
obiadów należy dokonywać indywidualnie przynajmniej 3 dni przed

wycieczką. Później nie będą uwzględniane. Wychowawcy nie
informują stołówki o planowanych wycieczkach ani
nieobecnościach uczniów z tego powodu.
4. Odwoływać obiady można:
 wysyłając wiadomość SMS pod nr. 509 963 697 wyłącznie do
godz. 8:00
W wiadomości należy podać nr. Szkoły, imię i nazwisko
dziecka, klasę dziecka, oraz okres nieobecności w szkole. (np. 42 lo/Jan
Nowak/1b/11.09-13.09)
 osobiście w stołówce do godz. 8:00
5. Należności za odwołane obiady będą odliczane od kwoty za następny
miesiąc.
6. Za posiłki nie zjedzone i nie odwołane zwrotów nie będzie.
7. Nie odwołany posiłek można odebrać do własnych naczyń (nie
szklanych i umytych) do godz. 14:30.
8. Nie można odwołać obiadu, jeżeli dziecko jest obecne w szkole i nie
ma żadnych przeciwwskazań do spożycia posiłku.
9. Powyższe zasady dotyczą także osób, które nie zapłaciły jeszcze
za obiady ale złożyły deklarację korzystania ze stołówki.

