
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez    

    pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły: 

    - z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce 

    - szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

    - uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie, 

    - uczniowie, których odżywianie dofinansuje MOPS oraz inni sponsorzy, 

    - pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci (byli pracownicy szkoły). 

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 13.20. 

- podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby    

spożywające posiłek,   

    - przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

4. Opłatę za posiłki należy wnosić za każdy miesiąc z góry do 5 dnia każdego   

    miesiąca: 

    - wpłaty gotówkowe przyjmuje intendent i potwierdza dowodem wpłaty. 

    - oryginał wpłaty otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji    

    stołówki, 

    - istnieje możliwość dokonania wpłaty na rachunek bankowy – zasady płatności    

    znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu, 

    - w przypadku konieczności dokonania późniejszej wpłaty niż ustalono w regulaminie,  

    istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu u intendentki na podstawie, którego dziecko  

    zostanie zaprowiantowane a opłata zostanie wniesiona w późniejszym terminie, 

5. Rezygnację z korzystania z stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do 

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

6. Zwroty za obiady przysługują tylko: 

    - jeżeli nieobecność ucznia wynosi powyżej 3dni i została zgłoszona w szkole osobiście,    

    telefonicznie lub pisemnie, 

    - odliczenie od kwoty następuje z odpłatnością w następnym miesiącu, 

    - w przypadku wyjścia uczniów na wycieczki, konkursy przedmiotowe, zawody itp.  

    uczeń/uczniowie otrzymują zwrot za każdy niewykorzystany posiłek po uprzednim  

    zgłoszeniu wyjścia przez opiekuna grupy o ile nie zostały zakupione produkty do  

    przygotowania posiłku. 

7. Uczniów stołujących się w stołówce zobowiązuje się do: 

    - zachowania środków BHP i ostrożności przy wydawaniu posiłków, 

    - kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków, 

    - zachowania ciszy, 

    - niezwłocznego ustąpienia miejsca po posiłku i samodzielnego odniesienia  

      brudnych naczyń do okienka,  

    - przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 

 

  

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 r. 


