INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA WYŻYWIENIA
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:
Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 8,30 zł;
– śniadanie
– II śniadanie
– obiad /zupa + drugie danie, napój/
– podwieczorek
/ woda do picia dostępna na bieżąco/
Dzieci, które odbierane będą do godziny 14.00, mogą korzystać z posiłków bez podwieczorku
- koszt 6,20zł
Opłaty za Listopad 2020 wynoszą :

20 * 8,30 zł = 166,00 zł (całodzienne wyżywienie)
18 * 8,30 zł = 149,40 zł (bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych 12-13.11.2020)
20 * 6,20 zł = 124,00 zł (całodzienne wyżywienie bez podwieczorka)
18 * 6,20 zł = 111,60 zł (bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych 12-13.11.2020)

Termin płatności za wyżywienie do 6.11.2020
Nieobecność dziecka należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do
godziny 15:00 lub najpóźniej w dniu bieżącym do godz. 7:30 na adres e-mail:
s.marczak@rumia.edu.pl lub osobiście w gabinecie intendenta szkoły
Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą
odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank
Spółdzielczy w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030
w tytule przelewu proszę wpisać: imienia i nazwiska dziecka,
oddział/klasa, oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT ZA POSIŁKI.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA WYŻYWIENIA
SZKOŁA: klasy 1-7
Cena obiadu wynosi 3,50 zł
Za Listopad 2020 opłata wynosi:

20*3,50 zł = 70,00 zł
18*3,50 zł = 63,00 zł (odliczone 12-13.11.2020)
13* 3,50zł = 45,50zł

(odliczone 27.10-2.11 oraz 12-13.11.2020)

8*3,50zł = 28,00zł

(odliczone 26.10-6.11 oraz 12-13.11.2020)

12-13.11.2020 dni wolne od zajęć dydaktycznych
Termin płatności za wyżywienie do 6.11.2020
Nieobecność dziecka należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do
godziny 15:00 lub najpóźniej w dniu bieżącym do godz. 7:30 na adres e-mail:
s.marczak@rumia.edu.pl lub osobiście w gabinecie intendenta szkoły
Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą
odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc.

Płatności dokonujemy do końca miesiąca poprzedzającego i przez pierwsze dni miesiąca
bieżącego, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.
Zapisy na posiłek lub rezygnacja z posiłku proszę wcześniej zgłosić u intendenta szkoły.

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank Spółdzielczy
w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030
w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwiska dziecka,

oddział/klasa, oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT ZA POSIŁKI.

