Witam serdecznie.
Mam przyjemność poinformować, że od bieżącego roku szkolnego w szkole zaczyna funkcjonować kuchnia
szkolna, która będzie przygotowywać posiłki dla dzieci i młodzieży na miejscu (bez dowozu z zewnątrz).
W skład zespołu kuchni wchodzą cztery osoby:
Szef Kuchni: Michał,
Pomoce Szefa Kuchni Panie: Teresa, Dominika, Wioleta.
Kuchnia w okresie wakacyjnym została zmodernizowana i wyposażona we wszelkie urządzenia służące do
przygotowywania ciepłych, smacznych i zdrowych posiłków dla Państwa Pociech.
Na terenie stołówki szkolnej będzie można zakupić również drobne produkty tj: kanapki (bułki) śniadaniowe,
sałatki czy napoje zimne lub gorące. Zapraszamy!

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w
placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców posiłki oferowane przez
szkolną kuchnię przygotowywane będą w oparciu o wytyczne określone w projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Społecznej.
Dania główne to potrawy przygotowywane wyłącznie ze świeżych produktów (mięso, warzywa,
owoce). Większość potraw przygotowana jest "na parze", w piecu konwekcyjno-parowym, duszone i gotowane, z
mała zawartością cukru, soli i tłuszczów rafinowanych, ograniczanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży .
Zupy przygotowywane są ze świeżych warzyw, suszonych i świeżych ziół i zieleniny, bez domieszek środków
ulepszających smak (kucharek, maggi).
Ręcznie wykonywane są również potrawy mączne ( naleśniki, kluseczki, gołąbki, desery, itp).
Napoje podawane do obiadu: woda lub kompoty owoców. Całość posiłku obiadowego jest ściśle dobierana pod
względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej przeznaczonej dla
poszczególnych grup wiekowych

Kuchnia jest wyposażona w system elektronicznej rejestracji obiadów szkolnych
(Loca Systems). Wprowadzony system kart chipowych, do obsługi szkolnej stołówki, pozwolił w dużej mierze na
usprawnienie całego procesu obsługi szkolnych obiadów, począwszy od zakupu obiadów karnetowych, ich
wydawanie w stołówce szkolnej jak również odwoływanie i kontrolę rodzicielską.
W ramach programu każda osoba korzystająca na stałe ze stołówki szkolnej otrzymuje jednorazowo kartę
elektronicznego odczytu z określoną ilością zakupionych wcześniej (gotówką lub przelewem) posiłków na dany
msc (nadany numer karty będzie przypisany do określonej osoby jednorazowo na cały rok szkolny). Karta jest
imienna i będzie przynależała do określonej osoby.
Koszt karty 10,- zł - kaucja zwrotna. Kaucja zwracana w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów
karnetowych oraz zwrotu karty nieuszkodzonej, zdolnej do dalszego wykorzystania.

W przypadku zagubienia karty w trakcie roku szkolnego konieczne jest wydanie nowej karty po wpłacie kolejnej
kaucji. Do codziennego otrzymywania szkolnych obiadów, karta chipowa wydana osobie korzystającej ze szkolnej
stołówki, jest niezbędna i konieczna.

.Ceny obiadów obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018:

Karnetowy:

•

Obiad 8,90 PLN

•

Danie główne 8,50 PLN

•

Zupa 3,50 PLN

Jest możliwość zakupienia obiadu jednorazowego na terenie stołówki szkolnej w bieżącym dniu maksymalnie do
godziny 11.00. W zależności od oferowanego obiadu w danym dniu, jego zakup może być utrudniony i możliwy
wyłącznie za zgodą Szefa Kuchni.
Jednorazowy (zakupiony na paragon):

•

Obiad: 9,90 PLN

•

Danie główne 9,50 PLN

•

Zupa 4,50 PLN

Odmawianie obiadów na tel/sms lub email do godziny 8.30 rano
Każdy zakupiony obiad karnetowy można odwołać w bieżącym dniu do godziny 8,30 rano, po tej godzinie,
w razie nieobecności dziecka w szkole, obiad można odebrać do godziny 15.45. Obiad wówczas zostanie
zapakowany do pojemników jednorazowych (dodatkowa opłata 1 zł za naczynia) lub do przyniesionych z
domu.
Odwołania są zgłaszane w następującej formie:
1/ SMS na nr 665 028 766
2/ Mail: mkusek33@gmail.com

Sprzedaż obiadów na msc wrzesień 2017 rozpocznie się w dniu 04 września 2017 r. na terenie
stołówki szkolnej.
Cena karnetu z obiadowego na wrzesień (19 dni*8,90 zł)
169,10 + 10 zł kaucja jednorazowa za kartę elektroniczna 179,10 zł
Cena karnetu z daniami głównymi na wrzesień (19 dni*8,50 zł)
161,50 zł + 10 zł kaucja jednorazowa za kartę elektroniczną 171,50 zł
Cena karnetu z zupami na wrzesień (19 dni*3,50 zł)
66,50 zł + 10 zł kaucja jednorazowa za kartę elektroniczną 76,50 zł
Obiady można kupować w formie przelewu bankowego na rachunek:
Magdalena Kusek
MBank SA

48 1140 2004 0000 3102 7552 9017
W tytule przelewu należy zamieścić: imię, nazwisko Dziecka, klasę, informacje dotyczącą
ewentualnych włączeń (np. bez czw, śr czy konkretne dni, w które będą uczęszczały na obiady wycieczki,) jeżeli takie występują, aby prawidłowo wprowadzać do systemu.

Zakup obiadów, na kolejne miesiące, w formie przelewu powinna nastąpić w ostatnim tygodniu
mijającego miesiąca tak, aby płatność została zaksięgowana najpóźniej do 01-go dnia roboczego
następnego miesiąca.
W razie zapytań wątpliwości lub sugestii jesteśmy otwarci na Państwa kontakt.
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy
Magdalena Kusek Właściciel wraz z całym Zespołem Kuchni

