
Informujemy, że na wyżywienie w stołówce szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-

Laskowicach można zapisad się: 

1. Internetowo. 

Należy wypełnid Kartę zgłoszenia dziecka na wyżywienie  (w załączniku) i przesład ją na adres 

mailowy: obiady@psp2jl.pl  . Po otrzymaniu karty zgłoszenia biuro stołówki szkolnej  

wydrukuje bloczek, który umożliwi dziecku  spożycie posiłku. W klasach „1-3” bloczki zostaną 

przekazane przez biuro do świetlicy szkolnej, w klasach „4-8” bloczki zostaną wydane 

dzieciom  w dniu 02.09.2020 tj. środa, podczas wydawania obiadu.   Pięciolatki oraz klasy „0” 

nie posiadają bloczków.  

2. Osobiście w biurze stołówki szkolnej. 

 

NAJWAŻNIEJESZE INFORMACJE: 

1. Karta zgłoszenia dziecka na posiłki wypełniana jest jednorazowo (nie trzeba wypełniad jej co 

miesiąc). 

2. Aby zrezygnowad z wyżywienia należy wypełnid oświadczenie rodziców o rezygnacji  

z posiłków do 25 dnia każdego miesiąca (w załączniku) 

3. Zapisy na wyżywienie oraz płatności przyjmowane są  od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.  

4. Opłaty za posiłki można dokonad osobiście w biurze stołówki lub przelewem (nr konta 

bankowego: 67 9585 0007 0020 0200 0140 0007). 

5. Wysokośd opłaty za posiłek za dzieo: 

Pięciolatki + klasy „0” 6,00zł  (śniadanie, zupa, II danie + podwieczorek) 

klasy „1-8” 4,50zł (zupa, II danie +podwieczorek). 

6. Liczba dni żywieniowych za dany miesiąc wywieszona będzie każdorazowo na tablicy 

ogłoszeo wraz z jadłospisem dekadowym. 

7. Odpisy (nieobecności) za posiłki należy zgłaszad zgodnie z harmonogramem zgłoszeo 

zawartym w regulaminie, tzn.:  w poniedziałki do 8:00, w pozostałe dni dzieo wcześniej  pod 

adresem mailowym: stolowka-odpisy@psp2jl.pl lub osobiście w biurze stołówki. 

8. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące stołówki można uzyskad pod adresem mailowym: 

obiady@psp2jl.pl, numerem telefonu 318-17-63 lub osobiście w biurze stołówki szkolnej.  

 

Liczba dni żywieniowych we wrześniu : 

Pięciolatki i klasy „0” – 22 dni 

klasy „1-8” – 21 dni 

Proszę pamiętad o nadpłatach i odpisach za poprzednie miesiące, tzn. odliczenie ich od kwoty do 

zapłaty za kolejny miesiąc żywieniowy (w celu informacji o ewentualnej wysokości tej kwoty proszę  

o kontakt pod adresem mailowym: obiady@psp2jl.pl lub pod numerem telefonu 318-17-63. 
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