
ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI PB GASTRO 

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami, które obowiązywać będą od nowego roku 

szkolnego 2020/2021. Zmiany podyktowane są sytuacją epidemiczną w kraju (COVID-19). 

• każdy uczeń, korzystający ze stołówki powinien mieć aktywne konto w aplikacji  

e-stołówka w celu ułatwienia kontaktu między PB Gastro, a rodzicem. Osoby które do 

tej pory nie korzystały z aplikacji proszone są o niezwłoczne przesłanie maila na adres 

zs128pbgastro@gmail.com z imieniem, nazwiskiem, klasą, numerem szkoły dziecka, 

numerem kontaktowym i mailem do rodzica. W odpowiedzi otrzymacie Państwo link 

aktywujący konto obiadowe oraz instrukcją. 

• opłaty przyjmujemy jedynie przelewem, najpóźniej do 29 dnia każdego miesiąca, 

poprzedzającego okres abonamentowy. Wszystkie potrzebne  dane znajdziecie 

Państwo w  tabeli abonamentowej.  W roku szkolnym 2020/2021 nie przyjmujemy 

wpłat gotówkowych. Jest to związane z ograniczeniem wejść na teren szkoły. 

• w razie opóźnienia w płatności prosimy o informację mailową najpóźniej do 

ostatniego dnia miesiąca, na adres zs128pbgastro@gmail.com lub/oraz przesłanie 

potwierdzenia przelewu. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie,  będziemy 

zmuszeni wstrzymać wydawanie posiłków dziecku.  W celu uniknięcia takiej sytuacji 

prosimy o terminowe wpłaty. 

• umożliwiamy Państwu skorzystanie z „deklaracji późniejszych wpłat” nie później 

jednak niż do 5 każdego miesiąca. W celu złożenia deklaracji prosimy o przesłanie 

maila w temacie DEKLARACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021. Treść 

oświadczenia do przekopiowania w treść maila, poniżej: 

„Oświadczam, że (dane dziecka imię, nazwisko, klasa, numer 

szkoły...................................................... )będzie korzystał(a) z posiłków w roku szkolnym 

2020/2021.  Opłatę za posiłki zobowiązuję się wpłacać do dnia..................... (nie później 

jednak niż do 5 każdego miesiąca) . Przyjmuję do wiadomości, że nie opłacenie abonamentu 

w powyższym terminie skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uiszczenia 

opłaty. O wszelkich zmianach lub braku możliwości opłaty w w/w terminie zobowiązuję się 

poinformować.-mailem na adres ……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko, numer kontaktowy, mail 

rodzica………………………..................................................” 

• odwołania przyjmowane są bez zmian, najpóźniej do godziny 9.00 dnia nieobecności. 

Odwołań dokonujecie Państwo w aplikacji e-stołówka, sms-em na numer 512-278-034 

lub mailem na adres zs128pbgastro@gmail.com, prosimy również o zgłaszanie 

nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi. 

Ze swojej strony gwarantujemy, że nasza kuchnia pracować będzie w pełnym „reżimie 

sanitarnym” by zapewnić bezpieczne wydawanie posiłków Państwa dzieciom.  Nasz personel 

został przeszkolony i spełnimy  wszelkie normy  wymagane przepisami prawa odnoszące  się 

do funkcjonowania żywienia zbiorowego. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa 

wprowadzamy środki ochrony dotyczące zabezpieczenia pracowników (w miarę możliwości 



odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów oraz higieny rąk). Wszystkie stanowiska pracy, opakowania 

produktów, sprzęt kuchenny, wielorazowe naczynia stołowe i sztućce będą odpowiednio 

dezynfekowane i myte. 

PB Gastro 


