
INFORMACJE DLA RODZICÓW 
dotyczące żywienie dziecka w roku szkolnym 2017/2018  

 
Szanowni Państwo 
Posiłki nasze są przygotowane ze świeżych, wysokiej jakości produktów. Nasze menu zostało stworzone na 
bazie wieloletniej obserwacji preferencji żywieniowych dzieci i zawiera dania cieszące się największym 
zainteresowaniem. By sprostać wszelkim oczekiwaniom jesteśmy gotowi modyfikować potrawy sugerując się 
Państwa sugestiami. Dzieci mające specjalne potrzeby żywieniowe (diety, alergie) mogą w każdej chwili 
zamówić posiłki odpowiadające ich potrzebom.  
  
Jak zamówić posiłek 
1. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy otrzymany w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dostępny 

w stołówce szkolnej. Na Państwa życzenie prześlemy formularz mailem. Prosimy o informację pod adresem 
sekretariat@mar-wit.pl  

2. Uprzejmie prosimy przekazać nam wypełniony formularz, pozostawiając naszym pracownikom w stołówce 
szkolnej lub przesyłając mailem pod adres sekretariat@mar-wit.pl  

3. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi rodzice proszeni są o przekazanie nam niezbędnych 
informacji dotyczących żywienia dziecka oraz orzeczenia lekarskiego. 

4. Rezygnację z posiłków można  zgłaszać przesyłając informację: 
         mailem: sekretariat@mar-wit.pl do godziny 17.00 dnia poprzedniego 
         sms-em: +48 502 327 869 do godziny 9.00 danego dnia.  
 
Jak dokonać płatności 
1. Płatności za posiłki prosimy przekazywać na wskazany przez nas numer rachunku bankowego, z góry do 25-

go każdego miesiąca.  
Mar-Wit Sp. z o. o., 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 16/4 

numer rachunku 15 1140 2004 0000 3902 7654 0735     mBank S.A. 

2. W przypadku niemożliwości rozliczenia się we wskazanym terminie zapewniamy możliwość wydłużenia 
terminu płatności, jeżeli rodzic poinformuje o takiej potrzebie.  

3. Rodzice wykonując przelew proszeni są do podania imienia i nazwiska dziecka, klasy i szkoły.  
4. Opłata za posiłki może zostać pomniejszona o zgłoszone wcześniej nieobecności, które prosimy zgłaszać 

mailem lub sms-em. Zgłoszenie nieobecności w biurze szkoły lub nauczycielowi nie upoważnia do 
zmniejszenia opłaty za posiłki.  

 
Zestawienie opłat za posiłki w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
Zupa   

3,00 zł. 

Drugie danie 
większe   
8,50 zł. 

Drugie danie 
mniejsze   
7,20 zł. 

Zestaw 
9,20 zł. 

Śniadanie   
3,00 zł. 

Podwieczorek  
3,00 zł. 

09.2017 
Termin płatności: 10.09.2017 

60,00 zł. 170,00 zł. 144,00 zł. 184,00 zł. 60,00 zł. 60,00 zł. 

10.2017 
Termin płatności: 25.09.2017 

66,00 zł. 187,00 zł. 158,40 zł. 202,40 zł. 66,00 zł. 66,00 zł. 

11.2017 
Termin płatności: 25.10.2017 

53,00 zł. 178,50 zł. 151,20 zł. 193,20 zł. 53,00 zł. 53,00 zł. 

12.2017 
Termin płatności: 25.11.2017 

48,00 zł. 136,00 zł. 115,20 zł. 147,20 zł. 48,00 zł. 48,00 zł. 

01.2018 
Termin płatności: 25.12.2017 

36,00 zł. 102,00 zł. 86,40 zł. 110,40 zł. 36,00 zł. 36,00 zł. 

02.2018 
Termin płatności: 25.01.2018 

60,00 zł. 170,00 zł. 144,00 zł. 184,00 zł. 60,00 zł. 60,00 zł. 

03.2018 
Termin płatności: 25.02.2018 

60,00 zł. 170,00 zł. 144,00 zł. 184,00 zł. 60,00 zł. 60,00 zł. 

04.2018 
Termin płatności: 25.03.2018 

57,00 zł. 161,50 zł. 136,80 zł. 174,80 zł. 57,00 zł. 57,00 zł. 

05.2018 
Termin płatności: 25.04.2018 

57,00 zł. 161,50 zł. 136,80 zł. 174,80 zł. 57,00 zł. 57,00 zł. 

06.2018 
Termin płatności: 25.05.2018 

45,00 zł. 127,50 zł. 108,00 zł. 138,00 zł. 45,00 zł. 45,00 zł. 

 
Ilości dni żywieniowych w roku szkolnym 2017/2018 
 

09.2017 20 dni  02.2018 20 dni  
10.2017 22 dni  03.2018 20 dni  
11.2017 21 dni  04.2018 19 dni  
12.2017 16 dni  05.2018 19 dni  
01.2018 12 dni  06.2018 15 dni  


