
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie | ul. Wilcza 53 

Numer konta do wpłat - 31 1940 1076 3017 2447 0040 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 
 

 

styczeń 2020 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

19 (07.01.2020 – 31.01.2020) 190,00zł 
 

07.01.2020 
08.01.2020 

 

07:00-09:00 
 

 

pełne obiady  19 (07.01.2020 – 31.01.2020) 152,00zł 
 

luty 2020 
10-21.02.2020  
FERIE ZIMOWE 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

10 (03-07.02.2020 – 24-28.02.2020) 100,00zł 
 

30.01.2020 
31.01.2020 

 

07:00-09:00 
 

 

pełne obiady  10 (03-07.02.2020 – 24-28.02.2020) 80,00zł 
 

marzec 2020 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

22 (02.03.2020 – 31.03.2020) 220,00zł 
 

27.02.2020 
28.02.2020 

 

07:00-09:00 
 

 

pełne obiady  22 (02.03.2020 – 31.03.2020) 176,00zł 
 

kwiecień 2020 
prognoza nie obejmuje  
09, 10 i 14 kwietnia,  
ale obejmuje 21, 22 i 23  
kwietnia – egzaminy 8 klas  

 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 

 

18 (01.04.2020 – 30.04.2020) 
 

 

180,00zł 
 

30.03.2020 
31.03.2020 

 

07:00-09:00  

 

pełne obiady  

 

18 (01.04.2020 – 30.04.2020) 
 

 

144,00zł 
 

Podane terminy wpłat dotyczą możliwości dokonania opłaty gotówką lub kartą bezpośrednio u administratora stołówki szkolnej – 
przez płatność przelewem rozumiana będzie wpłata zaksięgowana na koncie stołówki najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

przyjmowania wpłat bezpośrednich (to jest za styczeń do 08.01.2020, za luty do 31.01.2020, za marzec do 28.02.2020, za kwiecień do 31.03.2020). 
 

CENNIK POSIŁKÓW – śniadania i pełne obiady (dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 10,00zł | pełne obiady (w szkole podstawowej) 8,00zł 
 

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 lub podczas płatności bezpośredniej | stan zarejestrowanych odwołań można sprawdzić u administratora stołówki szkolnej) 

 

| SZWAJCARKA Marcin Sikorski | sp1@szwajcarka.net | tel. 508-293-210 | www.szwajcarka.net | 



OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie | ul. Wilcza 53 

Numer konta do wpłat - 31 1940 1076 3017 2447 0040 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 2019 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

20 (03.09.2019 – 30.09.2019) 200,00zł 
02.09.2019 
03.09.2019 
04.09.2019 

 

07:00-15:00 
 

 

pełne obiady  20 (03.09.2019 – 30.09.2019) 160,00zł 
 

październik 2019  

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

23 (01.10.2019 – 31.10.2019) 230,00zł 
25.09.2019 
26.09.2019 
27.09.2019 

 

07:00-09:30 
 

 

pełne obiady  23 (01.10.2019 – 31.10.2019) 184,00zł 
 

listopad 2019 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 
 

19 (04.11.2019 – 29.11.2019) 190,00zł 
28.10.2019 
29.10.2019 
30.10.2019 

 

07:00-09:30 
 

 

pełne obiady  19 (04.11.2019 – 29.11.2019) 152,00zł 
 

 
grudzień 2019 

 

 

śniadania i pełne obiady  
(dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 

19 (02.12.2019 – 31.12.2019) 
prognoza obejmuje 27,30 i 31 grudnia 2019 roku 

 

190,00zł 
 

25.11.2019 
26.11.2019 
27.11.2019 

 

07:00-09:30 

 

 

pełne obiady  19 (02.12.2019 – 31.12.2019) 
prognoza obejmuje 27,30 i 31 grudnia 2019 roku 

 

 

152,00zł 
 

Podane terminy wpłat dotyczą możliwości dokonania opłaty gotówką lub kartą bezpośrednio u administratora stołówki szkolnej – 
przez płatność przelewem rozumiana będzie wpłata zaksięgowana na koncie stołówki najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

przyjmowania wpłat bezpośrednich (to jest za wrzesień do 04.09.2019, za październik do 27.09.2019, za listopad do 30.10.2019, za grudzień do 27.11.2019).  
 

CENNIK POSIŁKÓW – śniadania i pełne obiady (dla zainteresowanych uczniów z klas 1) 10,00zł | pełne obiady (w szkole podstawowej) 8,00zł 
 

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 lub podczas płatności bezpośredniej | stan zarejestrowanych odwołań można sprawdzić u administratora stołówki szkolnej) 

 

| SZWAJCARKA Marcin Sikorski | sp1@szwajcarka.net | tel. 508-293-210 | www.szwajcarka.net | 


