
Decyzją władz gminy Sierakowice w porozumieniu z dyrektorami szkół
od 26 września 2022 roku  nastąpią zmiany w systemie rezerwacji i sposobu rozliczania 
zamawianych posiłków dla dzieci. 

1. Od 26 września 2022 r. zamawianie posiłków na październik i listopad koordynowane 
będą przez szkołę, a nie jak dotychczas – przez stronę smacznesierakowice.pl. 

2. Dostępne posiłki to:
a. śniadanie (tylko dla oddziałów przedszkolnych  oraz klas „0”),
b. zupa,
c. II danie.

3. Ceny posiłków za jeden dzień:
a. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas „0”:
• śniadanie – 3,10 zł
• zupa – 3,30 zł,
• II danie – 4,50 zł,
b. dla uczniów klas 1-8:
• zupa – 3,80 zł,
• II danie 5,40 zł.

4. Liczba dni, w których wydawane będą posiłki:
a. w październiku:
• dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas „0” – 21 dni,
• dla uczniów klas 1-8: 19 dni,
b. w listopadzie:
• dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas „0” – 20 dni,
• dla uczniów klas 1-8: 20 dni.

5. Rodzic dokonuje obliczenia kwoty do wpłaty, sumując ceny wybranych posiłków.

6. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko osobno.

Zmiany w sposobie zamawiania 
posiłków w SP1



7. Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:
a. Odbiorca: SP 1 Sierakowice,
b. Numer konta: 60 8324 0001 0000 0361 2000 0630
c. Tytułem: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np. Adam Kowalski, 8c, zupa, II 
danie).

8. Terminy płatności:
a. za październik: do 29 września 2022 r.,
b. za listopad: do 28 października 2022 r.

9. Opóźnienie w dokonaniu wpłaty w stosunku do powyższych terminów spowoduje, że 
uczeń otrzyma pierwszy posiłek dwa dni robocze później, np.:
a. Wpłata 30 września – pierwszy posiłek wydany będzie 4.10.2022 r.,
b. zlecenie przelewu w weekend – pierwszy posiłek wydany będzie we wtorek,
c. wpłata w ciągu miesiąca za posiłki – uczeń otrzymuje posiłek z dwudniowym 
opóźnieniem (2 dni robocze).

UWAGA! Termin wpłaty liczony jest od daty uznania rachunku tj. pokazania się 
wpłaty rodzica na rachunku szkoły.

10. Rezygnacja z posiłku jest możliwa, jeżeli nieobecność ucznia będzie dłuższa niż 1 
dzień.

11. Sposób zgłaszania nieobecności:
a. Rodzic loguje się do dziennika Librus i przechodzi do Wiadomości,
b. Należy wybrać „Utwórz wiadomość” ,
c. W polu „DO” należy wybrać INNY SPECJALISTA – SP1 Dożywianie,
d. W treści wiadomości należy podać dane ucznia, klasę oraz okres nieobecności.

12. Zgłoszenie nieobecności skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłków od 
pierwszego dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia: np.:
a. zgłoszenie we wtorek nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie przygotowywania 
posiłków od środy,
b. zgłoszenie w sobotę lub niedzielę nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie 
przygotowywania posiłków od wtorku.

13. Zgłoszona nieobecność pomniejsza kwotę do wpłaty w kolejnym miesiącu.


