
 

 

Dotyczy filii szkoły 368 przy ul. Ostródzkiej 175 klasy VI-VIII 

 
Szanowni Państwo, 

 

Po uzgodnieniach z Radą Rodziców SP 368 wprowadzamy od 1listopada  płatności 

za posiłki przez aplikację „zamowposilek.pl” . Link do pobrania aplikacji jest na 

stronie szkoły w zakładce uczniowie – obiady. (aplikacja również już dostępna dla 

telefonów Iphone) 

 

1. Płatności za posiłki dokonujemy do 28 dnia każdego miesiąca, zasilając konto 

w aplikacji, w której po zalogowaniu będzie widniał indywidualny nr konta dla 

każdego z rodziców (prosimy o nie wpisywanie żadnego innego nr konta, na 

który Państwo wcześniej dokonywali wpłat). Proszę również  pamiętać, że 

przelewy księgują się do max 2-3 dni roboczych, dlatego też trzeba odpowiednio 

wcześniej uiścić opłaty biorąc pod uwagę czas księgowania. Nieobecności 

zaznaczamy tylko i wyłącznie przez aplikacje anulując posiłek do godz 8.30 . 

Ważne jest to, aby Rodzic (może również to zrobić dziecko) zaznaczył 

koniecznie wybrany rodzaj obiadu na  dany dzień, 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. 
 

2. 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. 
 

 
 

 

Breloki obiadowe 

 

1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie breloka obiadowego. 

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

informatycznym. 

3. Osobom zapominającym noszenia 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. 

4. Elektroniczny brelok obiadowy będzie wydawany w dniu 31 pazdziernika na stołówce 

szkolnej za pobraniem jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 7 zł.  

5. Wydanie breloka nastąpi tylko i wyłącznie po zalogowaniu się w aplikacji. 

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

 512 -473- 466, wtedy brelok zostaje zablokowany w systemie elektronicznym, aby nikt inny 

 nie mógł z niego skorzystać. 

.      6. Koszt wydania kolejnego breloka to 7 zł. 

 

 

 



 

 

Poniżej instrukcja obsługi aplikacji: 

  
Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link: 

 

https://bit.ly/2HuKZ5I 

 

lub skopiować powyższy link w całości do przeglądarki internetowej. Zalecamy korzystanie z 

przeglądarki Chrome lub Safari. Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy 

kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć): 

 

jak się zarejestrować: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM 

 

jak płacić i zamawiać posiłki: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s 

 

 Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony 

z systemem Android. Aplikacja na iPhone’y będzie dostępna już wkrótce o czym poinformujemy. 

Jak to zrobić: 

- w telefonie należy wejść w „Sklep Play” (Google Play) 

- następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką   

- kliknąć „zainstaluj” i „otwórz” 

- pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo 

jakie nadano przy pierwszym logowaniu 

 

Odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 8:30 rano w dniu 

wydawania posiłków. Informację na temat cen wybranych posiłków i zestawów, 

oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w 

aplikacji. 

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. 

 
W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta 

aplikacji bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij 

wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji. 

 

W razie innych pytań dot. samego żywienia prosimy o kontakt telefoniczny 512-473-466 w 

godz 8.30-15.00 

Przypominamy ceny posiłków w abonamencie: 

śniadanie - 3zł 

zupa - 2,50 zł 

II danie – 7,50 zł 

zestaw obiadowy – 9zł 

podwieczorek – 3zł 

Całodzienne wyżywienie – 14zł 

 

Z Poważaniem,  

„Sani&Sazi” Zdrowi i Najedzeni 

https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s
mailto:bok@zamowposilek.pl


 

 

 

 

 


