CIEPŁY POSIŁEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE 2020/2021

ORGANIZACJA WYDAWANIA NIEODPŁATNYCH I PŁATNYCH POSIŁKÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W LUBAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 każdy uczeń szkoły może spożywać ciepły posiłek w naszej
placówce zgodnie z wprowadzonymi zasadami oraz procedurami bezpieczeństwa:
1. Obiad dwudaniowy z kompotem kosztuje 8, 45 zł.;
2.Nie ma możliwości zamawiania obiadów w częściach;
3. Obiady wydawane są w szkolnych stołówkach:
-ul. Rzepnikowskiego 7, dla uczniów klas I-VI,
-ul. Św. Barbary 45, dla uczniów klas VI-VIII;
4. Obiady w stołówkach szkolnych wydawane są w godz. 13.25-14.30;
5. Szkoła nie prowadzi wydawania posiłków poza stołówkę szkolną
(nie ma posiłków na wynos);
6. W przypadku nieobecności ucznia (choroba, wyjazd zorganizowany przez szkołę, inne),
posiłki wydawane są zgodnie z poniższa procedurą;
7. W szkole wydawane są posiłki refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
7.1 Zasady refundowania posiłków przez OPS określa wewnętrzna procedura OPS;
8. Każde dziecko może spożywać ciepły posiłek w szkole odpłatnie;
9. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych:
9.1 Dziecko aby mogło spożywać posiłki rodzic ucznia musi indywidualnie
dokonać wpłaty środków na konto firmy obsługującej szkołę, do dnia
25 każdego miesiąca;
9.2 W roku szkolnym 2020/2021 szkołę obsługuje firma:
GASTROMAX, Przemysław Grochocki;
9.3 Rodzice dokonują indywidualnie wpłat zgodnie z podanymi niżej danymi:
Gastromax, Przemysław Grochocki
14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 20
NIP 7440008707
Konto:
Alior Bank
87 2490 0005 0000 4600 2777 1318
Tytuł : Obiady Szkoła Podstawowa Lubawa,( imię i nazwisko ucznia ,klasa)
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9.4 W przypadku miesiąca września 2020r., wpłaty przyjmowane są do 11.09.2019r. do godz.
13.00;
9.5 Po dostarczeniu kopii dowodu wpłaty do budynków szkoły wraz
z wybranymi dniami miesiąca spożywania posiłków dziecku zostanie wydany posiłek;
9.6 Dowody wpłaty i terminy spożywania posiłków należy przekazać osobom obsługującym
stołówkę szkolną, tj.
p. D. Szynaka w budynku przy ul. Rzepnikowskiego;
p. J. Szulwic w budynku przy ul. Barbary lub poprzez sekretariat szkoły.
9.8 Dowody o których mowa powyżej można przekazać szkole również pocztą elektroniczną:
sp@lubawa.pl;
9.9 Okres rozliczeniowy to miesiąc;
10. W przypadku nieobecności dziecka w szkole z różnych powodów np. choroby, wyjazdu,
zawodów, inne, Rodzic ma obowiązek poinformowania o takim fakcie wskazane osoby w
pkt.9.6.Informowanie o nieobecnościach można dokonywać w sekretariacie szkoły do
godz. 8.30 w dniu nieobecności ucznia lub wcześniej.
Po takim zgłoszeniu nastąpi rozliczenie miesiąca i uczeń zapłaci o tyle mniej w
kolejnym okresie rozliczeniowym;
11. Dowody wpłat przyjmowane są od 04.09.2020r.;
12. W roku szkolnym 2020/2021 ciepły posiłek w szkole wydawany jest od dnia 07.09.2020 r.
13. Zasady bezpośredniego wydawania posiłków w stołówce oraz zachowania uczniów,
pracowników szkoły, przestrzegania bezpieczeństwa wobec zwalczania, przeciwdziałania i
zapobiegania COVID-19 określa załącznik do niniejszej organizacji oraz wprowadzone szkolne
procedury.
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