
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Po uzgodnieniach z Radą Rodziców SP 368, przedstawiamy Państwu kilka zasad 

dotyczących zarówno aplikacji zamów posiłek.pl, jak i funkcjonowania stołówki 

szkolnej. Mamy nadzieję że pozwolą one obu stronom, zarówno Rodzicom, jak i 

nam, uporządkować zasady funkcjonowania naszej wzajemnej współpracy. 

 
1. Posiłki zamawiamy i opłacamy wyłącznie przez aplikację zamów posiłek.pl na cały miesiąc 

(przykład do 28 października planujemy listopad). Ważne jest to, aby Rodzic zaznaczył 

koniecznie wybrany rodzaj obiadu na  dany dzień, ponieważ w poprzednich miesiącach 

Rodzice często wpłacali, a nie zaznaczali posiłków, i to powodowało, że dziecko nie miało 

w systemie widocznej informacji o rodzaju spożywanego dania  i ze środków wpłaconych 

w aplikacji nie odliczała się opłata. Nie wystarczy tylko zapłacić, trzeba też zamówić 

posiłki w aplikacji. 
 

2.  Od listopada, jeśli posiłek nie będzie zaznaczony w systemie, nie zostanie on dziecku 

wydany. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na stołówce, prosimy o stosowanie się 

do tej ważnej informacji o zaznaczeniu w aplikacji wybranego zestawu. 

 

3. Opłaty za posiłki są w aplikacji możliwe do 28 dnia miesiąca na miesiąc następny, wpłaty 

księgują się 2-3 dni . Prosimy o wpłaty co najmniej równowartości miesięcznego żywienia. 

Ceny mają Państwo uwidocznione w aplikacji. Miesiąc to ilość dni roboczych, np. w 

listopadzie jest ich 19. 

 
 

4. Istnieje możliwość dokładek zup oraz dodatków skrobiowych (np. ryż, ziemniaki, kasza ) i 

surówek/warzyw . Gramaturę posiłków znajdą Państwo w jadłospisie. 

 

5. Posiłki odwołujemy w aplikacji danego dnia do godz. 8.30 

 

 

6. Diety dla dzieci znajdziecie Państwo w aplikacji  jadłospis (dieta bezglutenowa i bezmleczna). 

 
         

7. Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy szkoły, Rodzice nie mają wstępu 

na  stołówkę. 

            Posiłki wydawane są na  stołówce szkolnej w dni zajęć dydaktycznych w godzinach:   

            Śniadania          7.45 -  8.45       

  Obiady             11.00 - 15.30    

             Podwieczorki   14.15 - 15.30  (jest możliwość odbioru podwieczorka od razu po obiedzie)                     

 

 

8. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie breloka obiadowego 

 

9. Posiłek można pobrać tylko raz dziennie - wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie           

informatycznym. 

 

10. Osobom nie posiadającym breloka, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji 

komputerowej (po podaniu nazwiska). Dzieci te przepuszczają w kolejce wszystkie dzieci 

posiadające brelok, dlatego tak ważne jest , aby brelok nosić zawsze idąc na obiad. 

 



 

 

11. Zgubienie breloka należy zgłosić osobiście na stołówce szkolnej lub smsem na numer  

512 -473- 466 w godzinach 8.30 – 15.30, wtedy brelok zostaje zablokowany w systemie 

elektronicznym, aby nikt inny nie mógł z niego korzystać. Koszt wydania drugiego to 7zł. 

 

12. Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet  powinni 

zgłosić  ten fakt bezpośrednio na stołówkę oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie i listę na 

jakie konkretnie produkty jest dziecko uczulone. 

 

13. Wyjazdy grupowe muszą być zgłoszone co najmniej w dniu poprzedzającym dzień wydania 

posiłku, co nie zmienia faktu że rodzic jest zobwiązany do anulowaia obiadu w aplikacji. 

Jeśli posiłek nie zostanie anulowany ten dzień będzie potraktowany jako obecnośc dziecka 

na obiedzie. 

 

 

14. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków 

przygotowanych przez kuchnię szkolną, nie wydaje się posiłków na wynos. 

  

15. Aktualny mail obsługujący tylko szkołę na ul. Hemara i ul. Ostródzkiej: 

kontakt.sanisazi@gmail.com 
Mamy nadzieje że mail indywidualny, usprawni nam szybsze odpisywanie na Państwa 

zapytania, wiadomości. 

 

 

 

 

  Z Poważaniem  

“Sani&Sazi “ Zdrowi I Najedzeni 


