
I. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w 
placówce przez firmę RETMAN. Obiady składają się z zupy, drugiego 
dania, kompotu lub soku oraz owocu. 

II. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 11:30 15:00, 
zgodnie z ustalonym grafikiem, po okazaniu przez dziecko karnetu 
obiadowego. 

III. Wydawanie obiadów 
a. Obiady wydawane są dzieciom po okazaniu na stołówce karnetu 
b. Karnety otrzymują uczniowie: 

i. klas 4-7 na stołówce (pomiędzy 28. a 1. dniem miesiąca, 
w godzinach od 8.00 do 10.30) 

ii. klas 1-3 od wychowawców klas, (pomiędzy 28. a 1. 
dniem miesiąca ) jeśli wpłata dokonana była na konto szkoły 
do 25. dnia miesiąca przedniego. Po 1 dniu miesiąca rodzic 
musi osobiście odebrać go od pani intendentki w Przedszkolu 
nr 11 (od 7.45 do 15.00) 

 
Proszę pamiętać, że aby dziecko otrzymało karnet (tj. obiady zostały dla 
niego zamówione) wpłata musi być zaksięgowana na koncie szkoły. 
Nie wystarczy okazanie wydrukowanego polecenia przelewu. 

 
IV. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

 
1) Cena obiadu: 6, 50 zł 
2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry, na konto szkoły, w 

terminie od 20 do 25 każdego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc korzystania z obiadów (liczy się data wpływu 
 środków na konto szkoły) 

3) Konto szkoły: 
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław 
30 1020 5226 0000 6202 0454 6024 
ZSP nr 15, ul. Stanisławowska 38-44, 54-611 Wrocław 

 
W tytule wpłaty wpisujemy: 
1) imię i nazwisko dziecka, 
2) klasa, 
3) opłata za obiady za miesiąc ... (nazwa miesiąca/rok) 
4) W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach - 
wypisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki 

 
4) W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt 

telefonicznie, najpóźniej, w dniu wydawania obiadu do godziny 
8.30 pod numer 71-783-14-67. 

5) Tylko w sytuacji prawidłowego zgłoszenia nieobecności, koszt 
niewykorzystanego obiadu zostanie odliczony od kolejnej 
płatności. 
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego 
terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. 



Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po 
terminie. 

6) Kwoty odpisów prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem 
71-783-14-67. 

7) W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które 
zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty. 

8) W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów 
korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. 
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