
CENA OBIADU SZKOLNEGO (klasy I – VIII) : 

W roku szkolnym 2022/2023 wynosi 11 zł za jeden obiad (cena wsadu do kotła, którą płaci rodzic). 

WAŻNE: 

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka OBIADY lub u referenta w kancelarii 

szkoły. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w kancelarii szkoły lub przesłać ją e-mailem na adres: 

Zywienie.ZSP15@wroclawskaedukacja.pl  

DIETA – jeżeli dziecko potrzebuje specjalnej diety, należy do deklaracji korzystania z obiadów w stołówce 

szkolnej dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie ze wskazaniami do takiej diety i wyszczególnieniem 

składników, które nie powinny się w niej znaleźć (np. dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, bez orzechów) 

OPŁATY: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 przyjmuje płatności za posiłki tylko w formie wpłaty na konto za cały 

następny miesiąc żywienia. Rodzice dokonują wpłaty (z góry) do dnia 25 każdego poprzedzającego 

miesiąca (w przypadku gdy termin płatności przypada na dzień wolny, termin upływa pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu wolnym). Wyjątkiem jest opłata za styczeń 2023r., którą należy dokonać 

po 01.01.2023r. 

Uwaga: 

Zespół liczy datę wpływu opłaty za obiady w momencie zaksięgowania środków na swoim koncie. Opóźnienie we 

wpłacie za obiady spowoduje przesunięcie wydania obiadu dziecku. Nie ma możliwości w przypadku 

opóźnienia opłaty przesyłania mailem jej potwierdzenia, decyduje data wpływu na konto szkoły. 

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI: 

Nieobecność dziecka można zgłosić w bieżącym dniu telefonicznie pod numerem 71 783 14 50 lub e-mailem na 

adres:  Zywienie.ZSP15@wroclawskaedukacja.pl   najpóźniej do godziny 8:30. Proszę pamiętać, że 

zgłoszenie informacji o nieobecności dziecka do wychowawcy klasy lub w systemie LIBRUS nie 

skutkuje odwołaniem obiadu. 

DANE DO PRZELEWU: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu 

Numer konta: 30 1020 5226 0000 6202 0454 6024 

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc w którym dziecko będzie jadło obiady. Jeżeli przelew jest za dwoje 

lub więcej dzieci proszę o podanie w tytule przelewu kwot przypadających osobno na każde dziecko. 

 

OPŁATY ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

MIESIĄC Płatność w danym miesiącu 

Styczeń 231,00 zł 

Luty 110,00 zł 

Marzec 253,00 zł 

Kwiecień 176,00 zł 

Maj 231,00 zł 

Czerwiec 165,00 zł 
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