
 

Jadłospis na WRZESIEŃ 2020 r. 

 

03.09.2020 –  Zupa jarzynowa  - /1/3/7/9/10/11 

04.09.2020 –   Makaron z białym serem, herbata    - /1/3/7/ 

07.09.2020 –   Zupa pieczarkowa z makaronem, pieczywo, bułka drożdżowa  – 1/3/7/9/10/11/ 

08.09.2020 –   Kotlet mielony, buraki, ziemniaki ,kompot, owoc  , - /1/3/ 

09.09.2020 –   Udko z kurczaka, mizeria, ziemniaki, herbata, - /7/ 

10.09.2020 –   Gulasz z kaszą, ogórek konserwowy , kompot , owoc-  /1/7/ 

11.09.2020 –  Ryba, surówka z kiszonej kapusty, ziemniaki, herbata,  -  /4/ 

14.09.2020 –  Zupa pomidorowa z ryżem, pieczywo, rogalik drożdżowy-  /1/3/7/9/10/11 

15.09.2020  – Sznycel, surówka z marchewki i pora, ziemniaki, kompot ,owoc– /1 /3/ 

16.09.2020 –  Spaghetti z sosem mięsno-warzywnym, herbata ,  - /1/3/9/ 

17.09.2020 –   Nagetsy, fasolka szparagowa, ziemniaki,  kompot,  owoc -  /1/3/7/ 

18.09.2020  –  Paluszki rybne, bukiet warzyw, ziemniaki, herbata,    - /1/3/4/7/  

21.09.2020  –  Zalewajka, pieczywo, bułka słodka -  /1/3/7/9/10/11 

22.09.2020  –  Pulpet w sosie pomidorowym, ryż, ogórek zielony, kompot, owoc  - /1/3/ 

23.09.2020  –  Kartacze, surówka z czerwonej kapusty,  herbata  - /1/3/ 

24.09.2020 –  Filet z kurczaka, marchew zasmażana, ziemniaki, kompot, owoc    - /1/3/ 

25.09.2020 – Ryba po grecku, ziemniaki, herbata,    - /1/4/9/  

28.09.2020  – Kapuśniak, pieczywo, rogalik drożdżowy -  /1/3/7/9/10/11 

29.09.2020  – Gulasz z makaronem, bukiet warzyw, kompot,  owoc -  /1/3/ 7/ 

30.09.2020  – Nagetsy, surówka z białej kapusty,  herbata -  /1/3/  

 

01.10.2020  – Paprykarz z ryżem,  kompot,  owoc -  /1/  

02.10.2020  – Ryba, surówka z marchewki i ananasa, ziemniaki,  herbata -  /4/  

 



 

 

W miesiącu wrześniu 

opłata za obiady wynosi  
72,00 zł. 

 

Osoby, które w miesiącu marcu dokonały wpłaty za 
cały miesiąc płacą za wrzesień 25,80 zł. 

 

Osoby, które w miesiącu marcu nie uregulowały 
płatności za zjedzone posiłki, płacą łącznie 98,40 zł. 
(26,40 zł. marzec + 72,00 zł. wrzesień). W przypadku 
nie uregulowania zaległej płatności  dziecku nie 
zostaną wydane posiłki w nowym okresie 
rozliczeniowym. 

 Zaległość należy uregulować do dnia 3 września. 

 

 



Wpłat za obiady należy dokonywać do 10 – go dnia miesiąca 
(w grudniu i czerwcu do 5 –go) przelewem na konto : 

Bank City Handlowy 27 1030 1104 0000 0000 9316 5001  

z dopiskiem imienia, nazwiska oraz klasy ucznia, za którego  
dokonana została wpłata. 

Nieobecność ucznia na obiadach należy zgłaszać 
bezpośrednio u intendenta lub na portierni szkoły. 

Odpis dokonywany jest od dnia następnego po zgłoszeniu, w 
kwocie 3,60 zł. za dzień.  

Rodzice nie dokonują samodzielnie odpisów obiadów 
wcześniej nie zgłoszonych ponieważ obiad dla ucznia był  
przygotowany. 

Uczniowie z potwierdzeniem wpłaty zgłaszają się do 
intendenta w celu wydania karnetu obiadowego. 

  
 

 


