
REGULAMIN  
korzystania z obiadów w szkole podstawowej nr 303 
przy ul. Koncertowej 4  (byłe gimnazjum 92) 
 

 

1.    Do korzystania z obiadów upoważnione są osoby, które wypełniły kartę 
zgłoszenia dziecka na obiady. Karta jest dostępna w formie elektronicznej na 
stronie internetowej szkoły www.sp303.edu.pl  w zakładce Rodzice – Obiady -

Koncertowa 4.  
 

2.   Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wypełniając 
jednorazowo druk karty zgłoszenia dziecka,  który należy wydrukować  i odesłać 
podpisany na adres mailowy rostrowska6@gmail.com lub poprzez przekazanie w 

dniach 3-5 września w godz. 8-11 przy stołówce szkolnej. 
 

3.    Po dokonaniu zgłoszenia i uiszczeniu płatności (koszt jednego obiady wynosi 
8 zł) uczeń otrzyma breloczek (czytnik), który winien mieć na stołówce 
zgłaszając się po obiad w celu sprawdzenia na komputerze czy obiad uczniowi 

przysługuje(do odbioru w ww dniach przy stołówce bądź w sekretariacie). 
Jeśli uczeń zgubi breloczek można nowy kupić za odpłatnością 10 zł w 

sekretariacie. W przypadku rezygnacji z obiadów lub gdy uczeń kończy naukę w 
szkole prosimy o zwrot breloczka do sekretariatu. 
 

4.    Odwołać obiad można w danym dniu do godziny 9.00 przez sms podając 
imię i nazwisko ucznia klasę oraz dzień odwołania.  

Dotyczy również wycieczek szkolnych (rodzice są zobowiązani sami zgłaszać 
nieobecność dziecka nie nauczyciele). 

Za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane 
koszty obiadów.  
 

5.    Odliczeń mogą dokonywać rodzice, którzy zgłosili SMS nieobecność 
dziecka. 

 
6.    Rozliczenie odwołań następuje z danego miesiąca w miesiącu następnym tj 
kwotę za odwołania np. z września pomniejszamy w płatności za październik. 

Najlepiej po sprawdzeniu z firmą czy mamy takie same zapisy (sms).   
    

7.     Rezygnacji z obiadów należy dokonać przez sms lub telefonicznie do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (np. na koniec 
stycznia jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w lutym). 

 
8.     Jeśli na koniec roku  pozostaje do kwota za odwołania rozliczamy 

przy płatności za wrzesień. 
Natomiast jeśli uczeń kończy szkołę, bądź nie będzie korzystał obiadów w 
kolejnym  roku  szkolnym zwracamy po uzgodnieniu kwotę na konto w czerwcu. 

 
9.  Wysokość opłat za obiady na dany miesiąc znajduje się na stronie 

internetowej szkoły (umieszczany ok. 20-go na miesiąc następny) oraz przy 
wejściu na stołówkę. 
 

http://www.sp303.edu.pl/
mailto:rostrowska6@gmail.com


10. Aktualny jadłospis znajduje się na stronie internetowej szkoły 

www.sp303.edu.pl  jak i przy wejściu na stołówkę. 

 

11.  W dni wolne od zajęć ogłoszone przez szkołę (również dni egzaminów 
gimnazjalnych) nie ma obiadów dla wszystkich uczniów. 
 
 
12.    Płatności można dokonać: 

 
1.  Gotówką w szkole (przy stołówce szkolnej) w wyznaczonych  dniach 

(podane dni będą w informacji o wysokości opłat za obiady)   
   
2. Przelewem 

        
Bluebar Catering 

ul. Afrykańska 16/9 
03-966 Warszawa 
Numer konta: 75 1160 2202 0000 0003 1866 2302 

 
*W treści przelewu proszę podać: 

imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy płatności 
 
 

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki  
do 5-go danego miesiąca.  

Zaległości w płatnościach za posiłki skutkują wstrzymaniem wydawania 
obiadów do czasu uregulowania zaległości.  
 

 
     

   Osoba do kontaktu 
    Renata Ostrowska 
    Tel.730233497                                                           

 
 

 
Serdecznie pozdrawiamy 
Bluebar Catering Gast Top  

 
 

http://www.sp303.edu.pl/

