
 

W załączniku znajdziecie Państwo jadłospis oraz tabelę abonamentową na LUTY 2022. Informujemy, 

że posiłki w miesiącu LUTY obejmują dni od 14.02.2022-28.02.2022. Od 31.01.2022-13.02.2022 

planowane są ferie zimowe, te dni nie został uwzględnione w rozliczeniu. 

KLASY 1-4 POSIŁKI NA MIEJSCU 

UWAGA!!  

KLASY 5-8 - POSIŁKI NA WYNOS 

W związku z decyzją rządu na temat nauki zdalnej dla uczniów kl 5-8 do dnia 27 lutego udostępniamy 

możliwość wykupienia i odbierania posiłków na wynos. 

Konieczna jest deklaracja chęci korzystania z takiej opcji oraz terminowe opłacenie obiadów. 

Prosimy o zgłoszenia sms na numer 507 050 302  lub mailem na adres 52pbgastro@gmail.com do dnia 

7 lutego (poniedziałek). W treści należy podać - imię, nazwisko, klasa numer szkoły, rodzaj wybranego 

posiłku, okres odbioru oraz dopisać, że zgłoszenie dotyczy posiłków na wynos. Posiłki deklarować 

można również przez stronę e-stołówka i dokonywać opłaty przelewem24. Przy wybraniu tej opcji, 

prosimy również o wiadomość ze zgłoszeniem sms lub mailem.  

Koszt pojemników papierowych na wynos 1,5zł za szt. Przy pełnym obiedzie - 3 zł. W związku z obecną 

sytuacją epidemiczną nie ma możliwości przynoszenia własnych pojemników. Płatność za pojemniki u 

osoby wydającej. Wynosy w godzinach 12.00-14.30. 

Prosimy o dokonywanie opłat w terminie najpóźniej do 9 lutego. 

UWAGA! Posiłki prosimy odwoływać samodzielnie - zarówno nieobecności związane z chorobami jak 

i kwarantanną dla danej klasy. Informujemy, że nie posiadamy dostępu do aktualnych list klas 

przebywających na kwarantannie. Odwołania przyjmowane są przez stronę https://pbgastrosp52.loca.pl 

lub smsem (nie telefonicznie) pod numerem telefonu podanym niżej, najpóźniej do godziny 9.00 dnia 

nieobecności. W treści sms prosimy o podanie imienia, nazwiska dziecka, klasy, numer szkoły oraz 

wskazanie dnia odwołania. 

OSOBA KONTAKTOWA 

We wszystkich sprawach związanych z posiłkami, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z 

Kierownikiem odpowiedzialnym za Państwa szkołę: 

Iga Kiełczykowska 

e-mail: 52pbgastro@gmail.com 

telefonicznie 507 050 302 (od pon. do pt. w godzinach 8.00-15.00) 

logowanie do systemu: https://pbgastrosp52.loca.pl 

PB GASTRO 

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI NOSZENIA KART OBIADOWYCH. 


