
Smaczne Sierakowice - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne 
Wzgórze 

 

Deklaracja wyboru posiłków dostarczanych do szkół, przedszkoli, 
żłobków i punktów przedszkolnych w Gminie Sierakowice.   

   Imię i nazwisko dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres i nazwa placówki (szkoła)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zupa:     tak / nie          II danie:     tak / nie      herbata + bułka:     tak /  nie      
kakao + bułka:     tak / nie       
    …………………………………………………. 
                                                      podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

Po wypełnieniu deklaracji otrzymają Państwo (do dnia 04.09.2022r.) 

informację z numerem konta, indeksem do wpłaty oraz kodem do 

utworzenia konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (ebok)   
Cennik na dany miesiąc oraz instrukcja opłaty znajduje się na stronie:  

   www.smacznesierakowice.pl  

Zgłaszanie dni, w których nie będziemy korzystać z wyżywienia jest 

możliwe po dokonaniu pierwszej wpłaty. Uwaga : Rejestracja 

nieobecności jest możliwa wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie 

ebok. Rezygnacja będzie możliwa wyłącznie do godziny 10.00 dnia 

poprzedzającego dzień nieobecności (rezygnacji) i obowiązuje od dnia 

kolejnego.  

Uwaga: Nie ma możliwości zgłoszenia nieobecności ucznia drogą 

telefoniczną lub w formie poczty elektronicznej 

Dokonana wcześniej płatność za wskazane dni zostanie przesunięta na następny miesiąc - 

zatem w następnym miesiącu opłata będzie mniejsza o kompensowaną kwotę zgodną z 

nieobecnościami ucznia. W roku szkolnym 2022/2023 pierwsza wpłata za miesiąc 

wrzesień powinna nastąpić do dnia 06 września (za miesiąc wrzesień) druga wpłata do 

dnia 26 września (za miesiąc październik). W kolejnych miesiącach wpłat dokonujemy 

zgodnie z tabelą opłat umieszczonej na stronie internetowej. Cennik opłat:                                        

    zupa: 5,94 zł /II danie: 9,72 zł / herbata + bułka: 2,05 zł /  kakao + bułka: 2,27 zł                         
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