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                      REGULAMIN 
  ZASAD ZAPISÓW NA OBIADY I ROZLICZANIA OPŁAT DLA      

                UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 

    im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu 

 

 
                                            ZAPISY i WYPISY 

 
1. Zapisów dokonuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

 

2. Zapisów na obiady dokonuje się u intendenta szkoły: 

- osobiście w godz. od 8.00 do 13.00 w pokoju nr 3 budynku Szkoły Podstawowej nr 23 ul. 

Przystankowa 32, 

- telefonicznie tel. 71 7986846  wew.113 

- e-mailem intendent@sp23wroc.pl  
 

3. Zapis na obiady jest ważny tylko w roku szkolnym w którym dokonano zapisu zgodnie z 

zawartą umową. 

 

4. Dla dzieci nie zapisanych obiady nie będą wydawane. 

 

5. Dokonanie przelewu za posiłki nie jest uznawane za dokonanie zapisu dziecka na 

obiady. 

 

6. Decyzję o rezygnacji z obiadów należy zgłosić intendentowi szkoły w sposób opisany w 

punkcie 2 najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym obiady są wydawane. 

 

 

                                                              OPŁATY 

 
1. Koszt posiłku kl.1-8 – stawka żywieniowa za jeden dzień dla ucznia wynosi 6,00 zł. 

 

2. Posiłek składa się - zupa, drugie dania z kompotem + owoc. 

 

3. Wysokość opłaty za miesiąc stanowi iloczyn dni żywienia w danym miesiącu i stawki 

żywieniowej. 

 

4. Wpłaty za dany miesiąc należy dokonać do 25-go dnia każdego za miesiąc z góry 

przelewem na konto. 
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5. W przypadku nie dokonania opłaty, dziecko może zostać wypisane z listy dzieci 

zapisanych na obiady i wydawanie posiłków może zostać wstrzymane. 

 

6. Ponowna możliwość korzystania z obiadów wymaga dokonania ponownego zapisu dziecka 

i uiszczenia opłaty. 

 

7. Wpłat należy dokonywać przelewem na niżej podane konto bankowe: 

 

                                         Szkoła Podstawowa nr 23 

                                ul. Przystankowa 32 52-235 Wrocław 

                 PKO BP :    89 1020 5226 0000 6002 0416 7342 
 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc – za który 

dokonywana jest wpłata.  

 

 

 

                                       ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI 

  
1. Korzystającym z obiadów przysługuje zwrot wniesionej opłaty proporcjonalnie do liczby 

dni nieobecności pod bezwzględnym warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w 

dniu absencji do godziny 8.00 pod numer telefonu 71 7986846 wew.113 lub e-mailem 

intendent@sp23wroc.pl 

 

2. Zwrotu opłaty za obiady dokonuje się w formie odpisu od należności w następnym 

miesiącu. Nie zgłoszone nieobecności powodują zamówienie obiadu dla dziecka i nie jest 

możliwe odliczenie opłaty za ten dzień\okres. 

 

3. Zgłoszenia nieobecności dokonuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka (obiadów 

nie odwołuje wychowawca klasy). 

 

4. Zwrotów niemożliwych do potrącenia w formie odpisu dokonuje się na zasadach ogólnych. 
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