
Informacja o zapisaniu dziecka na obiad. 

Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest akceptacja regulaminu stołówki szkolnej oraz 
dostarczenie wypełnionej  umowy o korzystaniu z obiadów w dwóch egzemplarzach (jeden po 
podpisaniu przez dyrektora szkoły zostaje zwrócony do rodzica). 

Umowę w formie papierowej można odebrać z wyznaczonego miejsca w  holu szkoły  lub 
wydrukować  ze strony szkoły pod zakładką stołówka. Wypełnioną  w dwóch egzemplarzach 
wrzucamy od dnia 26.10.2021 do czarnej skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do szkoły 
przy dystrybutorze do dezynfekcji  (ze względu na ochronę  danych umowa nie powinna być wysyłana 
w formie elektronicznej). 

W umowie konieczne jest wypełnienie  następujących danych : imię i nazwisko  rodzica/ opiekuna, 
adres, nr dowodu osobistego rodzica, adres email wypełniony drukowanymi  literami , imię  
i nazwisko ucznia oraz klasę, okres  korzystania z obiadów  (np. wrzesień  2021 do czerwiec 2022) 
oraz w jakie dni tygodnia dziecko będzie korzystać z obiadów ( np. poniedziałki i czwartki), na końcu 
umowę należy  podpisać. 

 Po zarejestrowaniu umowy na adres email będzie wysyłane hasło dostępu do portalu dla rodzica. 
Dotychczasowa strona www.stolowki.wizja.net/logowanie jest dostępna tylko do końca października 
nowa strona to www.mobiportal.pl.  Nowa strona daje możliwość logowania się dla obojga rodziców. 
Dokładne objaśnienie logowania się jest udostępnione na stronie szkoły pod zakładką stołówka.  

Umowa  o korzystaniu z obiadów na rok 2021/2022 powinna być dostarczona do dnia  
29 października, do godziny 14 !,  aby dziecko mogło korzystać z obiadów od listopada (jeśli umowa 
zostanie dostarczona np. w dniu 3 listopada korzystanie z obiadów będzie możliwe od 4 listopada). 
Otrzymanie obiadu będzie możliwe po odebraniu „abonamentu miesięcznego” od intendenta  
i każdorazowym okazywaniu przy wydawaniu obiadów. Klasy 1 do 3 abonamenty otrzymają  
od wychowawców klas. Jeśli dziecko zgubi  abonament  powinno  zgłosić się do intendenta po odbiór 
duplikatu.  

Cena jednego obiadu w roku szkolnym  2021/2022 wynosi  4,80 złotych dla ucznia, ale ze względu  
na obecną sytuację ekonomiczną może ulec zmianie, o czym wcześniej  rodzice zostaną 
poinformowani. Wysokość  za obiad naliczana jest za cały miesiąc w ostatnim dniu miesiąca  
i widoczna jest na www.mobiportal.pl . Wpłaty dokonujemy przelewem do 15 dnia następnego 
miesiąca za poprzedni miesiąc na konto 16 1240 1330 1111 0010 7500 5972, w tytule wpłaty należy 
wpisać imię  i nazwisko oraz klasę dziecka.  Informację o wpłatach za obiady lub zgłoszenie odmowy 
można wysłać na adres obiadysp19@op.pl  lub telefonicznie 32-227-68-25 wew. 213 (telefon będzie 
czynny po całkowitym remoncie stołówki) do godziny 8.15. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą 
odsetki które również należy uregulować. Obiady będą wydawane zgodnie z  ustalonym grafikiem 
udostępnionym przez szkołę  do informacji dla rodziców. Obiady wydawane będą od dnia 3 listopada. 


