
 

        SZANOWNI RODZICE 
 

 
ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: 

                                                                         
1. Wysłać zgłoszenie chęci korzystania z posiłków na adres: biuro@rozowyslon.pl 

w wiadomości należy podać: 

- imię i nazwisko ucznia (uczniów) 

- klasę (klasy), szkołę 

- imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

2. Odebrać e-maila zwrotnego, w którym przesłany zostanie link aktywacyjny do Portalu Rodzica ( https://obiady61.loca.pl  ) 

3. Aktywować dostęp do Portalu Rodzica poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przekierowującego na stronę logowania do 

portalu, zaakceptować regulamin portalu i politykę prywatności oraz zdefiniować własne hasło dostępu. Loginem jest adres 

e-mail, z którego wysłana została wiadomość ze zgłoszeniem 

4. Zalogować się do portalu, zamówić i opłacić posiłki na cały miesiąc lub wybrane dni miesiąca. 

5. Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia do sekretariatu szkoły 

kopii decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej przyznającej świadczenie lub przesłanie skanu decyzji na adres e-mail 

       biuro@rozowyslon.pl do dnia 01 lutego  2019 r. Osoby te nie muszą rejestrować się na portalu rodzica.  Decyzje  

       dostarczone po tym  terminie będą realizowane od następnego dnia roboczego, po dostarczeniu decyzji.  

 

Link aktywacyjny zostanie wysłany do państwa w terminie do 24 godzin od nadejścia informacji zgłoszeniowej. Link będzie ważny 

przez 7 dni. Po upływie 7 dni link traci ważność i w przypadku niedopełnienia formalności w tym terminie, należy wysłać nowe zgło-

szenie. Wraz z linkiem aktywacyjny zostanie państwu przesłana instrukcja, jak krok po kroku, zdefiniować hasło do portalu rodzica, 

jak się zalogować i przede wszystkim jak zamawiać, odwoływać i płacić za posiłki. Po  aktywacji konta wszystkie czynności jak za-

mawianie , odwoływanie i płacenie za posiłki, będziecie Państwo wykonywali samodzielnie on-line, według instrukcji zawartej w 

regulaminie portalu: https://drive.google.com/file/d/171ZENFlyzJVoVhehCncwSgjyv_qDwibq/view 

Aby móc skorzystać z obiadów od 4 lutego  2019 roku (poniedziałek), aktywacji konta należy dokonać do dnia 01 lutego 2019,  

zamówienia i opłacenia posiłków można dokonać najpóźniej do godziny 9:00 dnia 4 lutego.  Dokonanie tych czynności w terminach  

późniejszych, powoduje, że zamówienia będą realizowane od następnego dnia roboczego, po dopełnieniu wszystkich formalności. 

W celu usprawnienia pracy stołówki i przyspieszenia wydawania uczniom posiłków, od lutego będzie funk-
cjonował system wydawania posiłków w oparciu o elektroniczne, zbliżeniowe karty identyfikacyjne. System 
jest niezwykle prosty: wystarczy, że uczeń zbliży kartę do czytnika aby potwierdzić swoje uprawnienia do 
otrzymania posiłku. Kolorowe karty z „różowym słonikiem” uczniowie otrzymają wraz z plastikowym etui i 
kolorową smyczą do zawieszania na szyi. W przypadku zgubienia karty, jest możliwość wyszukania ucznia 
po nazwisku. System bardzo przyspiesza wydawanie uczniom posiłków, usprawnia pracę personelu stołów-
ki i może być dla dzieci dodatkową atrakcją. Krótki film instruktażowy można obejrzeć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rCPbkRa51U&feature=youtu.be 
 

Karty identyfikacyjne można odbierać na stołówce szkolnej w dniu 01 lutego (piątek), w godzinach  
8.00 – 14.00 (pobierana jest kaucja w wysokości 10zł) 

 

ZAMÓWIENIA, ODWOŁANIA I OPŁACENIA POSIŁKÓW MOŻNA DOKONAĆ  

NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 9:00 DNIA, KTÓREGO CZYNNOŚĆ DOTYCZY. 
 

CENA OBIADU MAŁEGO (klasy I – IV): 7,00zł, OBIADU DUŻEGO (klasy V – VIII): 8,00zł  
 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@rozowyslon.pl 

 

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 


