
Krzymów, 09.12.2016

Informacje dla Rodziców!

Uwaga od stycznia 2017 roku wpłaty na dożywianie w Zespole Szkół 
w Krzymowie oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu 

wpłacamy tylko i wyłącznie na konto!

 W  przypadku  dzieci  z  przedszkola  nadal  zgłaszamy  nieobecności  
w sekretariacie szkoły tak jak to było do tej pory. W ostatni dzień miesiąca  
w przedszkolu będą przygotowane imienne karteczki ze sumą odliczonych dni i
kwotą  do  wpłaty.  Również  w  ostatni  dzień  miesiąca  będzie  pojawiać  się
informacja na stronie internetowej szkoły (www.zskrzymow.pl) jak wyglądają
kwoty do wpłat na kolejny miesiąc.

 Dane do przelewu dożywianie:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYMOWIE

62-513 Krzymów, ul. Główna 1

W związku z tym że numer konta do wpłat z dniem 01.01.2017 może ulec 
zmianie zostanie on podany 02.01.2017 na stronie internetowej szkoły 

 W tytule przelewu należy wpisać:  imię i nazwisko ucznia, miesiąc, za który
płaci  (w  przypadku  wpłat  za  kilka  posiłków  w  przelewie  kwotę  należy
zsumować,  ale  w  tytule  wyszczególnić,  za  jakie  posiłki  płacimy  
np.: Jan Kowalski, Listopad 2016, śniadanie 40, obiad 50, podwieczorek 20) 

 Rezygnacja z jedzenia posiłku musi być zgłoszona przed rozpoczęciem nowego
miesiąca!  Zapisy  na  dany  posiłek  przed  rozpoczęciem  nowego  miesiąca!  
(nie  można  zapisać  się  na  posiłek  od  połowy  miesiąca,  nie  można  też  
w połowie miesiąca zrezygnować)

 Z  dniem  01.01  nie  ma  także  możliwości,  aby  dziecko  zjadło  posiłek
niezdeklarowany  tzn.,  aby  dziecko  np.  dostało  podwieczorek,  dlatego  że
wyjątkowo dłużej zostanie w przedszkolu. W takiej sytuacji  należy zapatrzyć
dziecko w kanapki lub inny posiłek. Można natomiast tak jak było to do tej
pory praktykowane zdeklarować (przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca),   
że  dziecko  będzie  jadło  dany  posiłek  w  konkretnym  dniu  tygodnia.

 Nieobecność dziecka należy zgłosić dzień wcześniej w sekretariacie szkoły lub
pod  numerem  Tel.  63 241-30-47.  Zgłoszenia  w  danym  dniu  będą
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automatycznie  zaznaczane  od  kolejnego  dnia  roboczego.  (Np.  Jeżeli  rodzic
zgłasza w poniedziałek, że dziecko do końca tygodnia nie będzie chodziło do
szkoły nieobecność będzie naliczona od wtorku do piątku). Nie ma możliwości
zgłoszenia nieobecności dziecka na dany dzień do godz. 8 rano tak jak było to
praktykowane do tej pory.

 Wpłaty na zajęcia dodatkowe w przedszkolu: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYMOWIE

62-513 Krzymów, ul. Główna 1

W związku z tym że numer konta do wpłat z dniem 01.01.2017 może ulec
zmianie zostanie on podany 02.01.2017 na stronie internetowej szkoły 

W tytule przelewu również należy wpisać:  imię i  nazwisko ucznia, miesiąc,
 za który płaci

 Wpłaty  zarówno  na  zajęcia  dodatkowe  jak  i  dożywianie  należy  dokonać  
do  dziesiątego  dnia  każdego  miesiąca,  ponieważ  wpłaty  za  posiłki
dokonujemy  z  góry  na  cały  miesiąc  odliczenia  za  nieobecności  będą
dokonywane w kolejnym miesiącu tak jak to było dotychczas.
 

 Wpłaty na mleko regulujemy tak jak do tej pory (przedszkole w sekretariacie
szkoły,  S.P. I-VI w klasach . Termin wpłaty tylko do 10 dnia miesiąca (w innym
terminie wpłaty nie będą przyjmowane)  jeżeli rodzić nie wpłaci należności  
w  terminie  dziecko  nie  będzie  miało  możliwości  picia  mleka  w  danym
miesiącu.

Prosimy o terminowe regulowanie należności!
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