
 

Informacje:                                                                                                                                                           

obiady szkolne w SP 81 we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023 

1. Termin wydawania obiadów  - od  02.09.2022 r, w godz. 11:30-15:00. 

2. Cena obiadu dla ucznia wynosi 10,00 zł (wsad do kotła ). 

3. Koszt usługi cateringowej pokrywa Gmina Wrocław. 

 

4. UMOWA 

4.1  Warunkiem korzystania z obiadów  jest dostarczenie do SP 81 umowy  zawartej między Gminą 

Wrocław – Szkołą Podstawową nr 81 we Wrocławiu  a  rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. 

4.2 Na stronie internetowej jest do pobrania umowa w wersji edytowalnej- możliwość naniesienia 

danych na komputerze: strona internetowa szkoły -  www.sp81.wroclaw.pl /zakładka dla 

rodzica/obiady szkolne 

4.3 wypełnioną  umowę (2 egz.)  przekazać do sekretariatu szkoły.  

4.4 Dostarczona umowa zostanie podpisana przez Dyrektora SP 81, z czego 1 egz. 

 otrzyma rodzic /opiekun. 

4.5 W pojedynczych przypadkach druki umów będą do pobrania w szkole. 

 

5. WYDAWANIE OBIADÓW 

5.1 Uczniowie zgłoszeni (umowa ) do godz. 13:00 pierwszego września 2022 roku będą  

mogli  jeść obiady od  02.września  2022 roku,  pozostali uczniowie następnego dnia po 

zgłoszeniu. 

      Wynika to z konieczności przekazania do firmy cateringowej wiadomości o ilości  

      zamówionych obiadów na dany dzień.  

5.2 Od 24.09.2022 roku, na stronie internetowej szkoły  w zakładce – dla rodzica /obiady szkolne 

jest do pobrania umowa oraz inne wiadomości dotyczące obiadów szkolnych.  

  

6. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

6.1 Zapłata za obiady wyłącznie przelewem, na indywidualny numer rachunku bankowego.   

6.2 Informacja o kwocie zapłaty wraz z numerem konta bankowego będzie przekazywana co miesiąc 

( do piątego dnia m-ca ) na mail rodzica podany w umowie.    

6.3 Dla uczniów korzystających z obiadów szkolnych w latach ubiegłych, numer konta bankowego 

pozostaje bez  zmian.  

 

7. ODWOŁANIA OBIADÓW 

7.1 Zgłoszone odwołania obiadów (choroby, wyjazdy, inne losowe zdarzenia) pomniejszają kwotę do 

zapłaty w następnym m-cu rozliczeniowym.   

7.2 Odwołania-  wyłącznie na adres mailowy : obiady@sp81.wroclaw.pl 

     do godz. 9:00 dnia którego odwołanie dotyczy lub wcześniej. 

7.3 Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane. 

 

8. POZOSTAŁE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY    

 

 

 

http://www.sp81.wroclaw.pl/
mailto:obiady@sp81.wroclaw.pl


 

 

 

 

  


