WPŁATY ZA OBIADY

ZMIANA NUMERU
KONTA
mBank
96 1140 2004 0000 3302 7624
7310

Obowiązuje od 14.09.2016r

Procedura zakupu abonamentów obiadowych
w roku szkolnym 2016/2017
1. W dniach od 15 do 20 każdego miesiąca należy złożyć u Pań w stołówce szkolnej
zamówienie na abonament obiadowy na następny miesiąc.
2. Należność za abonament należy wpłacić do 25 dnia każdego miesiąca na konto :
mBank nr konta 96 1140 2004 0000 3302 7624 7310 Zbigniew Dąbrowski
tytułem: opłata za żywienie za miesiąc .... 2016r, imię, nazwisko i adres ucznia, klasa, adres
szkoły XVII LO, ul. Elektoralna 5/7
(Bardzo istotną czynnością jest wypełnienie pozycji „tytułem” wg podanej formuły- na
konto wpłacane są również opłaty z innych szkół)
( po dokonaniu opłaty przelewem prosimy przesłać informację na adres e-mail
tina@oit.pl), oraz z dowodem wpłaty zgłosić się do 28 dnia miesiąca do Pań w stołówce
szkolnej od godz. 8.30 do 12.00 - i odebrać abonament)
3. Do dnia 28 każdego miesiąca z dowodem wpłaty należy zgłosić się do Pań w stołówce
szkolnej (od godz. 8.30 do 12.00 ) odebrać abonament na dany miesiąc.
4.W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odwołać. Należy to zrobić z
odpowiednim wyprzedzeniem tj. do godz. 8.30 danego dnia telefon – kuchnia szkolna(22) 620 38 33 wew. 18
5. W przypadku nieobecności ucznia związanego z wycieczkami klasowymi posiłki należy
odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole do godz. 10.00
6. Po uzgodnieniu z pracownikiem kuchni, koszty odwołanych w danym miesiącu obiadów
należy odliczyć od ceny abonamentu za następny miesiąc
7. Obiady wydawane są od 11.30 do 14.00
Cena posiłku obiadowego w abonamencie wynosi 9,00zł
( zupa, drugie danie, kompot)
Cena posiłku obiadowego jednorazowego wynosi :
zupa
3,00 zł
II
9,00 zł
cały
12,00 zł
8. Ceny abonamentów na poszczególne miesiące będą umieszczone na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej szkoły do 20 każdego miesiąca

