
Regulamin korzystania z obiadów 

1. Zapisy na obiady przyjmowane są u kierownika stołówki. Zgłoszenia dokonują 

rodzice lub opiekunowie ucznia, wypełniając druk deklaracji. 

2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce „Stołówka”. 

3. Koszt jednego posiłku wynosi  ……. zł.(podany zostanie w terminie późniejszym). 

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej. 

W przypadku braku zaksięgowania środków, dziecko zostanie wypisane z obiadów. 

Wyjątek stanowią opłaty za miesiące: 

WRZESIEŃ (wpłata powinna być na indywidualnym koncie ucznia do 5 września) 

STYCZEŃ (z uwagi na okres rozliczeniowy nie dokonuje się przelewu w grudniu, 

a dopiero w styczniu, przy czym wpłata powinna być na indywidualnym koncie ucznia  

do 5 stycznia). 

4. Opłaty za obiady będą dokonywane na indywidualne konto bankowe ucznia, 

które zostanie udostępnione po zapisaniu się na obiady u kierownika stołówki. 

5. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego 

dnia po zgłoszeniu. Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie 

rozliczona w następnym miesiącu na poczet przyszłych wpłat lub nastąpi zwrot na 

konto rodziców. 

6. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - 

odwołanie obiadów na określony czas: 

 osobiście u kierownika stołówki  

 pod nr tel. (87)5678063  wew. 6  lub 516 394 114 

7. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście do kierownika 

stołówki najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. 

8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania 

się na terenie stołówki. 

9. Obiady wydawane są w godz. 11:30 – 14:00 

• od godz. 11:30-11:50 pierwszeństwo mają klasy I-III 

• od godz. 11.50 do 14.00 korzystają wszyscy pozostali, którzy są zaprowiantowani 

 

10. Obiady wydawane będą bez zup wyłącznie w formie II dania (dodatek: jogurt, serek, 

deser, owoce itp.). 


