
HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY 2019

SPRZEDAŻ OBIADÓW ZA LISTOPAD 2019

2.11-29.11 z wyłączeniem 11.11 – poniedziałek:

Wpłaty od 21.10.2019 do 24.10.2019r. 19 dni x 5 zł = 95 zł

SPRZEDAŻ OBIADÓW ZA GRUDZIEŃ 2019 1.12-19.12:

Wpłaty od 18.11.2019 do 21.11.2019r. 14 dni x 5 zł = 70 zł

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa prośbą, ustaliliśmy harmonogram wpłat za obiady do końca 2019 roku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminów wpłat i NIEDOKONYWANIE PRZELEWÓW PRZED I PO 

TERMINIE. 

Harmonogram wpłat na 2020 rok zostanie ogłoszony w styczniu, gdyż płatności za obiady rozliczane są w roku 

kalendarzowym, a nie szkolnym i w grudniu nie będzie możliwa wpłata na styczeń następnego roku.

UWAGA!

 Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto nr: 14 1020 5402 0000 0402 0245 2936

 Tytuł przelewu:

wpłata za obiady/miesiąc rok/ILOŚĆ OBIADÓW ILE UCZEŃ BĘDZIE JADŁ/imię i nazwisko 

ucznia/klasa,  np. „wpłata za obiady/wrzesień 2019/16/Jan Kowalski/I F”.

 Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat i niedokonywanie przelewów PRZED  i PO TERMINIE. 

Liczy się data wpływu na konto. Wpłaty nieterminowe będą zwracane na konto.

 Prosimy pomniejszyć wpłatę na obiady o wcześniejsze nadpłaty i zgłaszane. 

 Jeżeli uczeń nie będzie jadł obiadów we wszystkie dni, prosimy odjąć kwotę 5 zł x ilość dni. Płacimy za tyle 

obiadów, ile uczeń będzie jadł, np. 6 x 5 zł = 30 zł, a informację o zaplanowanych odpisach (dni 

nieobecności) prosimy podać do końca terminu płatności.

 Obiady są wydawane wyłącznie na podstawie kart, po które uczniowie zgłaszają się   w pokoju nr 15, w godz. 

7:30-12:00. 

 Ilość obiadów to 200. Pierwszeństwo zakupu przysługuje uczniom spoza Zielonej Góry, niemieszkającym 

w bursie.

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy stołówki szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły, 

w zakładce stołówka szkolna.

 Wszelkich informacji udziela intendentka - pani Julia Więcław (pokój nr 15), godz. pracy 7.00-13.00, adres 

mailowy: julia.wieclaw@jedynka.zgora.pl, telefon: 68 452 31 21.


