
 

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z posiłków w szkole. 

Od 1 września stawka żywieniowa ulga zmianie. 

Wysokość dziennej opłaty za posiłki dla: 

   - dziecka z oddziału przedszkolnego korzystającego z całodziennego wyżywienia 

wynosi 9,30 zł, w tym: 

 śniadanie i podwieczorek: 4,30 zł 

 obiad: 5 zł 

- ucznia korzystającego z obiadów wynosi: 5 zł 

NUMER KONTA: 

19 1020 4391 0000 6302 0187 2340 

 Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca. 

 Na przelewie należy umieścić: szkoła/przedszkole, klasę, imię i nazwisko dziecka oraz 

miesiąc i rok. 

 Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności. 

 Rodzice proszeni są o sprawdzanie kwot za obiady na stronie eDziecko.edu.pl poprzez 

zalogowanie się: login – pesel dziecka, hasło – imię dziecka pisane z dużej litery. 

Rodzice dzieci zapisanych do  klas 1 sprawdzają poprzez, pierwsze zalogowanie się: 

login – pesel dziecka, hasło – Podstawowa24, w kolejnych logowaniach prosimy 

rodzica o zmianę hasła. 

 Odwołanie obiadu należy zgłosić najpóźniej do godziny 7:10 tego samego dnia 

telefonicznie: 

 Intendent: – 17-748-25-64 

 Sekretariat: – 17-748-25-70 

 Oddział 0 – 17-748-25-69 

 lub na adres e – mail intendent@sp24.rzeszow.pl 

 W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania posiłku, 

wychowawca zgłasza odwołanie obiadu. Odpis zostaje naniesiony automatycznie dla 

całej klasy. 
 W kwestii rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić intendentowi do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym dziecko lub uczeń aktualnie korzysta z obiadów, wraz z złożeniem kart 

rezygnacji. 

 

Obiady dla oddziału przedszkolnego, będą wydawane od czwartku – 01.09.2022r. 

Obiady dla uczniów szkoły, będą wydawane od środy – 07.09.2022r. 

Karty zgłoszenia ucznia na obiady, zostaną rozdane przez wychowawców           

01.09.2022r. Uzupełnione karty prosimy o dostarczenie wychowawcą klas. 

Na zgłoszenia czekamy do 05.09.2022r. 

https://edziecko.dipolpolska.pl/
mailto:intendent@sp24.rzeszow.pl


 opłatę za obiady w miesiącu wrzesień dla punktu przedszkolnego 22 dni x 9,30 zł = 

204,6 zł dla ucznia: 18 dni x 5,00 zł = 90 zł 

 Brak wpłat i nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykreśleniem ucznia z listy obiadowej 

Intendent 

Wioleta Dobosz  

tel. 17 748 25 64 

intendent@sp24.rzeszow.pl 

 


