
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 214 w Warszawie | ul. Fontany 1 

Numer konta do wpłat - 93 1940 1076 3017 2447 0013 0000 
(W TYTULE/OPISIE PRZELEWU IMIĘ I NAZWISKO UCZENNICY/UCZNIA, NUMER SZKOŁY I KLASY, OZNACZENIE OKRESU OBEJMUJĄCEGO WPŁATĘ) 

 

miesiąc 
żywieniowy 

rodzaj żywienia – grupa odbierająca prognozowana ilość dni żywieniowych  kwota opłaty terminy wpłat 
 

 
wrzesień 2020 
 
 

całodzienne żywienie uczniowskie 22 (01.09.2020 – 30.09.2020) 264,00 zł  
 

do 03.09.2020  

 
 
 

pełne obiady uczniowskie | II dania uczniowskie 21 (02.09.2020 – 30.09.2020) 147,00 zł 105,00 zł 
pełne obiady nauczycielskie | II dania nauczycielskie 21 (02.09.2020 – 30.09.2020) 210,00 zł 168,00 zł 

 
październik 
2020  

całodzienne żywienie uczniowskie 22 (01.10.2020 – 30.10.2020) 264,00 zł  
 

do 28.09.2020  

pełne obiady uczniowskie | II dania uczniowskie 22 (01.10.2020 – 30.10.2020) 154,00 zł 110,00 zł 
pełne obiady nauczycielskie | II dania nauczycielskie 22 (01.10.2020 – 30.10.2020) 220,00 

zł 
176,00 zł 

 
listopad 2020 

całodzienne żywienie uczniowskie 20 (02.11.2020 – 30.11.2020) 240,00 zł  
do 28.10.2020  

pełne obiady uczniowskie | II dania uczniowskie 20 (02.11.2020 – 30.11.2020) 140,00 zł 100,00 zł 
pełne obiady nauczycielskie | II dania nauczycielskie 20 (02.11.2020 – 30.11.2020) 200,00 

zł 
160,00 zł 

 
grudzień 2020 
24-25.12.2020 – 
stołówka 
nieczynna 

 
całodzienne żywienie uczniowskie 

21 (01.12.2020 – 31.12.2020) 
prognoza obejmuje 23, 28, 29, 30 i 31 grudnia  

252,00 zł  

 
 

 
do 25.11.2020 

 
pełne obiady uczniowskie | II dania uczniowskie 

16 (01.12.2020 – 22.12.2020) 

prognoza nie obejmuje dyżurów żywieniowych w dniach 
23, 28, 29, 30 i 31 grudnia – dopłata za dyżur wynosi 35,00zł | 25,00 zł 

112,00 zł 80,00 zł 

 
pełne obiady nauczycielskie | II dania nauczycielskie 

16 (01.12.2020 – 22.12.2020) 

prognoza nie obejmuje dyżurów żywieniowych w dniach 
23, 28, 29, 30 i 31 grudnia – dopłata za dyżur wynosi 50,00 zł | 40,00 zł 

160,00 zł 128,00 zł 

W związku z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi zapobiegania SARS-CoV-2 | COVID 19 

OPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE GOTÓWKĄ/KARTĄ OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW  
 

CENNIK POSIŁKÓW UCZNIOWSKICH – całodzienne żywienie 12,00zł | pełne obiady 7,00zł | zupy 2,00zł | śniadania 2,50zł | podwieczorki 2,50zł 
CENNIK POSIŁKÓW NAUCZYCIELSKICH – pełne obiady 10,00zł | zupy 2,00zł | drugie dania 8,00zł | śniadania 4,50zł | podwieczorki 4,00zł 

 

ODWOŁANIA POSIŁKÓW – SMS-owo lub mailowo nieprzekraczalnie do godziny 09:00 (dane kontaktowe poniżej).  
Odwołania zgłoszone wyłącznie do administratora stołówki szkolnej rozliczamy z miesiąca na miesiąc 

(samodzielnie przy dokonywaniu przelewu | stan zarejestrowanych odwołań można sprawdzić u administratora stołówki szkolnej) 

| SZWAJCARKA Marcin Sikorski | sp214@szwajcarka.net | tel. 516-513-384 | www.szwajcarka.net | 



Szanowni Państwo –  
 

 
 

w związku z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi zapobiegania SARS-CoV-2 | COVID 19 w placówkach oświatowych 
(dystansowanie fizyczne | ograniczenie do minimum kontaktu personelu kuchennego z innymi osobami na terenie szkoły)  

OPŁATY NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ PRZYJMOWANE GOTÓWKĄ/KARTĄ OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – 
PROSIMY PAŃSTWA O DOKONOWYWANIE PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE PRZELEWAMI ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM.  

 


