
INFORMACJA 

dotycząca obiadów w ZSO w Rumi, ul. Stoczniowców 6 

 

Obiady w roku szkolnym wydawane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

świątecznych, ferii zimowych, wakacji oraz innych dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły. 

Informacja o dniach wolnych i dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania obiadów 

pojawi się na stronie WWW szkoły oraz u Intendenta. 

 

Płatności za obiady dla uczniów regulowane są z góry, w wyznaczonych terminach  

w pokoju 212 lub przedpłatą na konto. Terminy płatności za poszczególne miesiące będą 

podawane na bieżąco. 

 

Opłaty za posiłki realizowane przelewem winny być dokonywane „z góry”, do dnia 25- tego 

poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków. Przelewem 

przyjmowane będą opłaty za posiłki tylko w pełnej wysokości (bez odpisów). 

 

Konto bankowe:  

       Bank Rumia Spółdzielczy  

       64 8351 0003 0019 3555 2000 0020;  

tytułem:  

              nazwisko i imię dziecka, klasa np. II A. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie 

 „ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI” 

 

Godziny wydawania posiłków w ZSO w Rumi: 

                   9.15 – 9.30  II śniadanie oddziały wychowania przedszkolnego, 

        11.30 – 11.50  obiad klasy I-III, 

                     12.00 – 12.20  obiad oddziały wychowania przedszkolnego, 

                     12.35 – 12.55  obiad klasy IV-VIII i LO, 

            14.00 – 14.15  podwieczorek oddziały wychowania przedszkolnego. 

 

Cena jednego obiadu oraz pełnego wyżywienia dla oddziałów przedszkolnych ustalana jest 

na początku każdego roku szkolnego. 

 

Odpisy wynikające z nieobecności klas I –VIII oraz LO odliczane są zgodnie  

z zasadami organizacji żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi od następnego dnia 

po zgłoszeniu. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, aby uzyskać odliczenia z tytułu 

nieobecności, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 58 671 29 17, 58 671 83 

07 z uzyskaniem informacji, kto przyjął zgłoszenie lub osobiście w pokoju nr 212. 

 

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka zgodne są z Zarządzeniem Dyrektora ZSO z dnia 
25.08.2009r. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za 
każdy zgłoszony dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Zwrotowi podlega 
stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta 
zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością. 
 

Krystyna Makowska – Intendent 


