
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 162    im. W. Szafera 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników ajenta w kuchni szkolnej dla uczniów 

oraz pracowników szkoły. 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

1 .Koszt jednego obiadu ustalany jest przez ajenta i wynosi 11zł brutto./uczniowie klas I-VIII/ 

2. Odpłatność za obiady wnoszona jest w ściśle określonych przez ajenta  dniach oraz godzinach, brak wpłaty w terminie jest 

równoznaczny z rezygnacją z obiadów. 

3. Koszt obiadu może ulec zmianie/podwyżka cen artykułów żywieniowych/-informacja zostanie podana z miesięcznym               

wyprzedzeniem. 

4.Możliwość dokonania wpłaty przelewem/tylko obiady/ na konto -numer konta : 49114020040000390276398503  

-w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Przelewy proszę dokonywać do 25-ego każdego miesiąca, z 

wyprzedzeniem czyli za październik do 25 września gdyż musimy zaksięgować na koncie Ajenta. Przelewy dokonywane po tym 

terminie będą odsyłane a dziecko nie otrzyma obiadu, chyba że wpłaty dokonają Państwo w placówce/Proszę wziąć pod uwagę, 

że z uwagi na różne banki  przelew niekoniecznie jest księgowany w tym samym dniu-Ajent posiada konto w mBanku.  

Przelewem można płacić tylko za pełny miesiąc  
5.Z uwagi na organizację pracy kuchni ze stołówki mogą korzystać wyłącznie uczniowie stołujący się pełny tydzień!  

6. Dzieci obecne w szkole mają obowiązek  zjeść obiad na stołówce szkolnej. 

7.W wyjątkowych sytuacjach/np. spóźnionego jednorazowego zgłoszenia nieobecności dziecka/,można odebrać obiad ,który po 

wcześniejszym zgłoszeniu pakujemy tylko w jednorazowe pojemniki. Koszt pojemników 2,00zł 

Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi. 

 
III. ZWROTY ZA OBIADY: 

1. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka/choroba/,obiady należy odwołać najpóźniej tego samego dnia  

 w godzinach: od 7:00 do 8:30, lub z wyprzedzeniem. 

2. W przypadku planowanej nieobecności / wycieczki, kino, teatr, itp. / w szkole rodzic a nie nauczyciel zgłasza ten fakt 

minimum 3 dni wcześniej. 

3. Każdą nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać tylko  telefonicznie pod numer:12-654-40-59 wew. 33   

4. Informujemy, że za wszystkie odpisy odpowiedzialni są rodzice ( w tym dni bez zajęć  lekcyjnych ,ponieważ stołówkę 

prowadzi Ajent , a nie Szkoła i  niejednokrotnie nie ma lekcji a obiady są gotowane. np. czynna jest świetlica 

5. Tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie dziecko ma prawo do odpisu finansowego w następnym miesiącu. 

6.W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka,  jest możliwość zabrania obiadu na wynos do godziny 14.00. (wydawanie 

tylko podczas lekcji –posiłków  nie pakujemy na przerwach  obiadowych)   

7. Z uwagi na koniec miesiąca rozliczeniowego w  miesiącu czerwcu  odpisy nie będą przyjmowane  

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

1. Posiłki wydawane będą w godzinach: od 11.30 do 15. 30 
w/g ustalonego harmonogramu. 

2. Na tablicy ogłoszeń przed stołówką wywieszony jest tygodniowy jadłospis. 

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia ,zaleceń Sanepidu oraz kalkulacją kosztów. 

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na obiad bez tornistra, kurtek. 

2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

3. Po spożyciu obiadu naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

4. Nad bezpieczeństwem uczniów którzy korzystają z obiadów na jadalni czuwają nauczyciele oraz pracownicy kuchni. 

5.Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z posiłków . 

6. Niestosowne zachowanie uczniów w stołówce szkolnej, karane będzie skreśleniem go z listy dzieci korzystających  

   z obiadów do odwołania. 

*Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r 

       Terminy wpłat za obiady 2020/2021 w godzinach od  7.00-10.00 
                                                                           

ZA KTÓRY MIESIĄC DNI WPŁAT Termin wpłaty na konto Kwota do wpłaty 

Wrzesień 2019 3,4,7 - września 2020 Do 8 września 13 x 11= 143 

Październik 2019 25,28,29-września 2020 Do  25 września  

Listopad 2019 27,28,29- października 2020 Do 25 października  

Grudzień 2019 25,26,27 -listopada 2020 Do 25 listopada  
    

Wiadomości proszę sprawdzać : Strona internetowa SPzOI 162 → Dla Rodzica → Stołówka 

W razie pytań, proszę kontaktować się telefonicznie  bezpośrednio z Ajentem – 506 032 295 

We wrześniu obiady gotujemy od 14 września. 


