
UWAGA !
Od nowego roku 2020/2021 tj. za m-c  listopad opłaty za obiady dokonywane są 
również w formie przelewu. Prosimy bezwzględnie przestrzegać podanego terminu 
wpłat za dany miesiąca żywieniowy. 

Wymagany termin op  łat za obiady do 25 dnia każdego m-ca poprzedzającego   
miesiąc   korzystania z obiad  ów  

Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie - uczniowie ze zgłoszonymi 
odliczeniami proszeni są o kontakt z p. Intendent w celu wyliczenia kwoty. 
Uczniowie dostarczają    w/w wymienionym terminie potwierdzenie opłaty za posiłki 
w formie papierowej, zdjęcia w telefonie lub przesyłając na adres e-mail: 
obiady_lesniewo@wp.pl  . Potwierdzenie opłaty decyduje o korzystaniu ze stołówki 
szkolnej - brak opłaty za obiady wstrzymuje wydawanie posiłków.

DANE DO PRZELEWU: 

Nazwa odbiorcy: Gmina Puck

Adres odbiorcy: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Numer konta Gminy Puck: 13 8349 0002 0008 9500 2000 0010.
Tytułem: opłata za obiad za miesiąc (imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły i klasa,)

Ważne jest również podanie nr. konta osoby płacącej na druku bankowym w razie 
zaistnienia konieczności zwrotu niewykorzystanej kwoty za żywienie. 

• Wypisanie wszystkich danych jest konieczne do sprawdzenia, czy pΒatność została 
dokonana. Prosimy o wpisanie danych dziecka (czasem nazwisko osoby wpłacającej 
jest inne).

• WpΒaty  na  konto  nale|y  uregulować  w ściśle  określonym terminie  do 25  dnia 
miesiąca – prosimy pamiętać, że ostatniego dnia wpłata powinna widnieć już na 
koncie gminy – po tym terminie prosimy  należność regulować tylko i wyłącznie u 
intendenta

 -  wpłaty  prosimy  dokonywać  tylko  za  jeden  miesiąc  ze  względu  na  sytuację 
epidemiologiczną.

• Potwierdzenie wpΒaty dzieci pokazuj

a

 w formie wydruku, zdj

 

cia w telefonie u 
intendenta świetlicy lub za pośrednictwem poczty e-mail: obiady_lesniewo@wp.pl, 
wówczas dziecko zostaje umieszczone na liście obiadowej i może korzystać z 
posiłków.
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• Komunikaty dotycz

K

ce opΒat za obiady w danym  miesi

a

cu  b

c

d

d

 ukazywaΒy si

y

 na stronie 
internetowej szkoΒy oraz  na tablicy informacyjnej  świetlicy.

           Prosimy o przestrzeganie wszystkich terminów i zasad.

      

            Z  poważaniem Dyrektor szkoły.


