REGULACJE OPŁAT ZA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Zapisywanie na obiady:
Korzystać z posiłków w szkole mogą jedynie uczniowie, których rodzice (opiekunowie)
złożyli u intendenta stosowną deklarację (Załącznik nr 1).
Telefoniczne zgłoszenia rodziców nie będą respektowane.
Wpłaty:
Wpłat dokonywać można jedynie przelewem na konto szkoły.
Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicach ogłoszeń
przy wejściu do szkoły i przy świetlicy, oraz na oraz na stronie internetowej SP18 (w zakładce
Rodzice-obiady)
Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (podanej na deklaracji)
i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc w terminie od 1 do 15
dnia miesiąca, za który dokonywana jest wpłata (np. od 1 do 15 września – za wrzesień).
Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta.
W przypadku nieuiszczenia opłaty za dany miesiąc wydawanie obiadów zostaje wstrzymane
w miesiącu kolejnym.
Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość, egzekwuje od osoby zalegającej z wpłatą.
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:
Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota
ul. Łukasiewicza 7 41-707 Ruda Śląska
Numer konta bankowego:
23 1050 1214 1000 0023 5591 8331
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz klasę ucznia korzystającego z posiłku
oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
Zgłoszenia nieobecności (odpisy):
W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za
dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności do godziny 9.00 pod numerem
telefonu: 322437829 wewn.30 lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie intendent.
Zwrotu należności za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego
przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.
Wypisywanie:
Uczeń zapisany na obiady korzysta z posiłków do końca roku kalendarzowego.
Począwszy od następnego roku kalendarzowego konieczne jest ponowne złożenie stosownej
deklaracji.
Informację o całkowitej rezygnacji z obiadów należy zgłosić pisemnie intendentowi
najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki.
(Załącznik nr 2)
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