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INFORMACJA DLA RODZICÓW 

1. Płatności za obiady uiszczamy do 10-tego dnia każdego miesiąca  

2. Opłatę za obiady dokonujemy w okienku na stołówce przyszkolnej. 

3. Miesięczna opłata za obiady dokonywana jest z góry za każdy miesiąc. 

4. Wysokość opłaty zależna jest od długości danego miesiąca. 

5. Cena abonamentowa za 1 obiad : 

a. Zupa + II danie (obiad cały)   – 6,96 zł; 

i. ½  obiadu całego – 5,00 zł (dostępna dla dzieci do 5 roku życia) 

b. Zupa - 3,00 zł; 

c. II danie  - 5,20 zł; 

6. Brak uiszczenia opłaty skutkuje niewydaniem obiadu.  

7. Istnieje możliwość zakupu karteczek obiadowych w cenie abonamentowej przy zakupie 

min. 10 obiadów. Niewykorzystane karteczki przechodzą na następny miesiąc. 

8. Odwołanie obiadu należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia roboczego: 

- osobiście w stołówce przyszkolnej, 

- telefonicznie pod nr tel.: 506-665-358. 

9. Należność za odwołanie obiadu zostanie odliczona od abonamencie za kolejny miesiąc.  

10. Odwołanie obiadu po godz. 9:00 lub brak zgłoszenia nieobecności dziecka nie powoduje 

zwolnienia z pełnej opłaty abonamentowej. 

11. Odwołanie obiadu z powodu wyjazdu szkolnego należy do obowiązku rodzica/opiekuna 

prawnego min. 2 dni robocze poprzedzające dzień wyjazdu. 

12. Przerwy obiadowe: 

 

 

 

 

 

 

13. Istnieje możliwość odebrania obiadu ze stołówki przyszkolnej w pojemnikach 

jednorazowych zakupionych na miejscu. Odbiór obiadu do godziny 13:50 przez 

rodziców/opiekunów prawnych/rodzeństwo lub inne osoby za okazaniem pisemnego 

upoważnienia. 

GODZINY KLASY 

OD DO 

11:25 12:40 1,2,3 

12:00 12:20 przedszkolaki 

12:25 12:40 4,5,6 

12:45 13:00 0 

13:25 13:40 7,8, LO 



                    Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor 
                   ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy 
                   tel. 506 665 358 
 
 

2 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE PRZYSZKOLNEJ 

NALEŻĄCEJ DO SPÓŁDZILENI SOCJALENEJ HS PREKURSOR 

Zgłaszam na obiady: 

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………… 

2. Klasa……………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….. 

4. Rodzaj obiadu…………………………………………………………………………... 

Ucznia Szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe rodzica 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Tel. kontaktowy………………………………………………………………………… 

Zobowiązuje się do przestrzegania  regulaminu funkcjonowania stołówki przyszkolnej i 

uiszczania terminowo płatności za posiłki. 

 

……………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

14. Płatności za obiady uiszczamy do 10-tego dnia każdego miesiąca  

15. Opłatę za obiady dokonujemy w okienku na stołówce przyszkolnej. 

16. Miesięczna opłata za obiady dokonywana jest z góry za każdy miesiąc. 

17. Wysokość opłaty zależna jest od długości danego miesiąca. 

18. Cena abonamentowa za 1 obiad : 

a. Zupa + II danie (obiad cały)   – 6,96 zł; 

i. ½  obiadu całego – 5,00 zł (dostępna dla dzieci do 5 roku życia) 

b. Zupa - 3,00 zł; 

c. II danie  - 5,20 zł; 

19. Brak uiszczenia opłaty skutkuje niewydaniem obiadu.  
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20. Istnieje możliwość zakupu karteczek obiadowych w cenie abonamentowej przy zakupie 

min. 10 obiadów. Niewykorzystane karteczki przechodzą na następny miesiąc. 

21. Odwołanie obiadu należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia roboczego: 

- osobiście w stołówce przyszkolnej, 

- telefonicznie pod nr tel.: 506-665-358. 

22. Należność za odwołanie obiadu zostanie odliczona od abonamencie za kolejny miesiąc.  

23. Odwołanie obiadu po godz. 9:00 lub brak zgłoszenia nieobecności dziecka nie powoduje 

zwolnienia z pełnej opłaty abonamentowej. 

24. Odwołanie obiadu z powodu wyjazdu szkolnego należy do obowiązku rodzica/opiekuna 

prawnego min. 2 dni robocze poprzedzające dzień wyjazdu. 

25. Przerwy obiadowe: 

 

GODZINY KLASY 

OD DO 

11:25 12:40 1,2,3 

12:00 12:20 przedszkolaki 

12:25 12:40 4,5,6 

12:45 13:00 0 

13:25 13:40 7,8, LO 

 

26. Istnieje możliwość odebrania obiadu ze stołówki przyszkolnej w pojemnikach 

jednorazowych zakupionych na miejscu. Odbiór obiadu do godziny 13:50 przez 

rodziców/opiekunów prawnych/rodzeństwo lub inne osoby za okazaniem pisemnego 

upoważnienia. 
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ZGŁOSZENIE O REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE 

PRZYSZKOLNEJ NALEŻĄCEJ DO SPÓŁDZILENI SOCJALNEJ HS 

PREKURSOR 

 

 

 

Dnia ……………………… zgłaszam całkowitą rezygnacje z obiadów mojego 

dziecka …………………………………… ucznia klasy ……………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 


