
Regulamin płatności za obiady dla dzieci szkolnych 2021/2022 

w  Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 
 

1. Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy przepisu art. 106 ust. 2 i art. 106a ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148). 
 

2. Zasady ustalania wysokości stawki za jeden obiad określają odrębne przepisy. 
 

3. Potrzebne dane do zapisania dziecka na obiady szkolne podajemy poprzez prawidłowe i czytelne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego do pobrania TUTAJ (www) lub u intendentki . Dane do 

formularza są jednocześnie danymi do logowania  

na platformę 4parents, która to obsługuje płatności za obiady szkolne.  
 

4. Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom 

za pośrednictwem aplikacji 4Parents do 5 dnia danego miesiąca.  

Płatności za obiady dokonujemy z góry, do 10-tego dnia danego  miesiąca.  Jeżeli termin płatności 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień wolny od pracy, zostaje przesunięty na 

kolejny pierwszy dzień roboczy.   

Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień 2021r w którym to naliczenie płatności będzie do 10-tego września  

a płatności będzie trzeba dokonać do 17 września.  ( Proszę pamiętać o tym, że termin płatności do dnia  

17 września oznacza, że do tego dnia płatność powinna być już zaksięgowana a nie dopiero wpłacona).  
 

By móc zalogować się na platformę konieczna jest wcześniejsza aktywacja konta poprzez link 

aktywacyjny, który zostanie wysłany na adres mailowy  podany przez rodzica w formularzu 

zgłoszeniowym (link aktywacyjny jest ważny tylko 24 godziny od momentu wysłania). Płatności 

dokonujemy, po aktywacji konta, wchodząc na adres platformy: www.sp1radzymin.4parents.pl  
 

5. Przyjmuje się, że dziecko zapisane na obiady we wrześniu, korzysta z nich do końca danego roku 

szkolnego. (rezygnację z obiadów zgłaszamy z tygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy 

radzyminsp_1@wp.pl  przed naliczeniem płatności za kolejny miesiąc). 
 

6. Nie ma możliwości zamawiania obiadów na wybrane dni w tygodniu/miesiącu. 
 

7. Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.30 w pierwszym dniu nieobecności, przy czym 

odliczeniu podlegają opłaty wynikające z nieobecności dziecka minimum dwa dni pod rząd. 

Zgłoszenia nieobecności dokonuje się za pośrednictwem systemu 4parents.    
 

8. Płatności z tytułu korzystania z posiłków, należy dokonywać tylko za pośrednictwem aplikacji 4Parents. 
 

9. W przypadku braku wpłaty obiady nie będą wydawane, od dnia kolejnego po upływie terminu płatności.  
 

10. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest uregulowanie zaległości. 
 

11. Kwestie rozliczenia za dni, w których realizowane są wyjazdy (wycieczki szkolne, zawody sportowe) 

regulowane są wewnątrzszkolnie.  
 

12. Rodzic zamawiający obiady, oświadcza iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rodzic jest świadomy, iż akceptując Regulamin, zgadza się na 

stosowanie przepisów prawa odpowiednich do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks 

Cywilny). 
 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia  01 września 2021 roku do 

odwołania. 

http://www.sp1radzymin.4parents.pl/
mailto:radzyminsp_1@wp.pl

