Przedszkole w szkole
ODPŁATNOŚĆ Z WYŻYWIENIA w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2018R.
Ilości dni w miesiącu październiku 2018r. - 23
Dzienna stawka żywieniowa na jednego ucznia wynosi:
Na 5 godzin: 4,00zł.
-śniadanie: 1.00 zł.
3,00 zł.

-obiad:

23 dni x 4.00 zł = 92.00zł.
Na 9 godzin: 4.50 zł.
-śniadanie: 1.00 zł.
3.00 zł.

-obiad:

- podwieczorek: 0,50 zł.
23 dni x 4.50 zł 103.50zł.

Opłata stała:
Od dnia 01.09.2018r. za pobyt dziecka w placówce nie obowiązuje opłata stała :

W/ w kwoty prosimy wpłacać do dnia 10 października 2018r.

UWAGA!
W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu opłata za żywienie
podlega zwrotowi w ten sposób , że opłata pobierana w miesiącu następnym po miesiącu, w
którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu stawki za
jeden dzień i liczby nieobecnych dni dziecka na zajęciach , pod warunkiem zgłoszenia
nieobecności nie później niż w pierwszym jego dniu do godziny 8°° w kuchni stołówki szkoły
lub telefonicznie pod numerem bezpośrednio do kuchni:
17 7729 965
lub :
komórkowy 511 131 296

Sokołów Małopolski dn. 03.09.2018r.

GODZINY KORZYSTANIA
ZE STOŁOWKI SZKOLNEJ
PRZEZ UCZNIÓW

10:35 do 10:50 – klasy I-III Szkoły Podstawowej
11:35 do 11:50 – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
13:25 do 13:35 – klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej
oraz klasy III Gimnazjum

Koszt obiadu jednodaniowego 3.00 zł.
UWAGA!
Odpisy za obiady uwzględniane są tylko pod warunkiem zgłoszenia
nieobecności dziecka w szkole nie później niż w pierwszym jej dniu do godziny
8°° w kuchni stołówki szkoły lub telefonicznie pod numerem bezpośrednio do
kuchni 17 7729 965 lub komórkowy 511 131 296
Prosimy aby fakt rezygnacji z wykupu obiadów w stołówce szkolnej
przez uczniów, zgłaszany był osobiście przez rodziców lub uczniów lub
telefonicznie u
intendentki Małgorzaty Szot do końca miesiąca
poprzedzającego
miesiąc,
w
którym
rezygnuje
się
obiadów.
W przypadku nie zgłoszenia rodzic poniesie pełną odpłatność za obiady.

Sokołów Małopolski dn. 17.09.2018r.

INFORMACJA W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI Z WYŻYWIENIA
I ZA OBIADY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SOKOŁOWIE MŁP.
OD 03.09.2018r.

Stawki za wyżywienie w przedszkolu:
Na 9 godzin: 4,50zł.
1,00 zł. – śniadanie
3,00 zł – obiad dwudaniowy
0,50zł. - podwieczorek
Na 5 godzin: 4,00zł
1,00 zł. – śniadanie
3,00 zł – obiad dwudaniowy
Stawka żywieniowa w szkole:
3,00 zł – obiad jednodaniowy

