
Regulamin stołówki szkolnej 
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) uczniowie Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim 

2. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 11.50 

godzina : 10.35 – 10.50 – klasy I-III 
godzina : 10.55 – 11.20 – klasy 0 A 
godzina : 11.15 -  11.35-  klasa 0 B 
godzina : 11.35 – 11.50-  klasy IV-VIII 

3. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego, 
zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendenta. 
Bloczki obiadowe wydaje intendent. 

4. Opłatę za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 
możliwość zmiany odpłatności za obiady po uprzednim poinformowaniu 
korzystających ze stołówki szkolnej. 

6. Opłatę za obiady należy uiszczać w wyznaczonym terminie. Termin wpłat za obiady 
ustala intendent szkoły podając je do ogólnej wiadomości rodzicom 
 i uczniom przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej 
oraz na stronie internetowej szkoły. 

7. Wysokość opłat za obiady  na dany miesiąc jest podawana na tablicy ogłoszeń 
 przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
  

8. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki 
osobom nie spożywającym posiłków. 

9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce . 

10. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole  zwrotowi podlega opłata 
wniesiona za posiłek począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności . 
W przypadku gdy nieobecność  zostanie zgłoszona nie później niż w dniu 
poprzedzającym nieobecność , odpis zostanie uwzględniony.  
Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się przy opłacie za następny miesiąc.  

11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt 
przynajmniej dzień wcześniej. 



12. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni zachowywać się kulturalnie.  
Nadzór nad uczniami pełni  intendent wspomagany przez nauczyciela dyżurnego. 

13. W czasie spożywania posiłku uczniowie powinni :  

a. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego 
spożywania posiłku.  

b. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce  

c. Posiłki powinni spożywać w części do tego celu przeznaczonej.  

d. Wnoszenie odzieży wierzchniej, obuwia i plecaków na teren stołówki jest  
zabronione. 

e. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone 
miejsce tj. wózki . 

13.  Na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej wywieszony jest aktualny jadłospis na 
dany dzień. 

14. Koszt posiłku dla ucznia wynosi : 
      I danie – 1,50 zł 
      II danie – 3,50 zł 

15. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia   01.09.2018  r.                      


