Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów w SP Nr 40 na rok szkolny 2018/2019.
1. Koszt 1 obiadu dla ucznia to 4,00 zł.
2. Opłaty za obiady należy uiszczać w kasie szkoły lub przelewem na konto w ostatnim
tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy w terminach płatności
zamieszczonych poniżej ( wyjątek stanowią m-ce wrzesień i styczeń, w których opłacamy
dwa miesiące żywieniowe).
Numer konta szkoły: 49 1440 1026 0000 0000 1253 6488
(Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33)
Terminy płatności gotówkowej:
za wrzesień wpłaty 3 – 5 września - kwota 66,50 zł
za październik
26 – 28 września - kwota 77,00zł (bez 12 października )
za listopad
29 – 31 października -kwota 80,00 zł ( bez 2 listopada)
za grudzień
28 – 30 listopada – kwota 60,00 zł
za styczeń
2 – 4 stycznia
– kwota 88,00 zł
za luty
29 – 31 stycznia - kwota 40,00 zł
za marzec
26 – 28 lutego
- kwota 84,00 zł
za kwiecień
27 – 29 marca
– kwota 60,00 zł (bez 15,16 i 17 kwietnia)
za maj
26 ,29 i 30 kwietnia - kwota 80,00 zł (bez 2 maja )
za czerwiec
29 – 31 maja
- kwota 52,00 zł
W MIESIĄCU GRUDNIU NIE DOKONUJEMY ŻADNYCH WPŁAT ZA OBIADY !!
Rodzice mogą dodatkowo wykupić obiady w dniach : ferie zimowe 11 – 22 lutego,
12 października, 2 listopada, 15 – 17 kwietnia i 2 maja). Wpłaty przyjmujemy
wyłącznie w wyznaczonych terminach.
Uwaga ! Wszelkie zmiany i pytania dotyczące korzystania z obiadów prosimy zgłaszać do
kierownika świetlicy.
3. Odliczeń za niewykorzystane obiady dokonuje rodzic przy opłacie za kolejny miesiąc
pomniejszając sumę wpłaty odpowiednio o kwotę za te obiady. Odliczeniom (zwrotom)
podlegają tylko te obiady, które zostały przez rodzica lub ucznia odwołane najpóźniej do
godz. 8.00 każdego dnia w świetlicy szkolnej. Odwołać obiad można osobiście lub
telefonicznie dzwoniąc pod numer : 58 623 25 88
4. W przypadku, gdy rodzic nie odliczy niewykorzystanych obiadów, równowartość kwoty
wypłacana jest w kasie szkoły (pok. Nr 7) rodzicom lub uczniom w następnym miesiącu.
5. Zasady obowiązujące podczas wpłat na konto.
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc, za który uiszczamy opłatę, imię i
nazwisko dziecka, nr obiadowy oraz dni, w których będzie jadło obiady (jeżeli dziecko nie je
we wszystkie dni miesiąca), a także wyszczególnić za jakie dni zrobiono odpis za niezjedzone
obiady w miesiącu poprzednim. Należy pamiętać, iż przelew musi dotrzeć na konto szkoły
do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc żywieniowy, w przeciwnym wypadku uczeń nie
korzysta z obiadów, aż do momentu wpłynięcia pieniędzy na konto szkoły. Za wpłaty po
terminie szkoła ma obowiązek naliczenia odsetek ustawowych, które rodzić jest
zobowiązany zapłacić gotówką w szkole (pokój nr 7).

