
Załącznik nr 1. 

do Zarządzenia nr 2/2017/2018   

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie  

nr 2/2017/2018 z dnia 01.09.2017 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II 

 W ŻYDOWIE 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla 

uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i świadczy usługi 
cateringowe dla Przedszkola Samorządowego w Czerniejewie. 

2. Obiady wydawane są dla: 

a) dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS w Czerniejewie  
i Niechanowie oraz inni sponsorzy; 

b) dla dzieci dojeżdżających i korzystających ze świetlicy szkolnej; 

c) uczniów wnoszących opłaty indywidualne w kolejności zgłoszeń; 

d) dla czynnych pracowników, którzy zgłosili i opłacili posiłek 3 dni przed dniem 
korzystania  

z ww. usługi. 

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.25 do 12.40 
4. Odpłatność z tytułu kosztów żywienia dziecka należy regulować przelewem na rachunek 

bankowy szkoły w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-go bieżącego miesiąca za miesiąc 

następny. 

5. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności  
w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za 

zgłoszone dni. 

6. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka odliczeń dokonuje się  
od następnego dnia po zgłoszeniu tej nieobecności u intendenta szkoły w godzinach od 8.00 

do 9.00.  

7. Kwota odliczeń z miesiąca bieżącego będzie skorygowana w  płatnościach  
w kolejnym miesiącu. 

8. W przypadku długotrwałej nieobecności rodzic zobowiązany jest powiadomić intendenta  

o planowanym powrocie dziecka do szkoły. 

9. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 
10. Podczas wydawania kawy i obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek. 

11. Przed okienkiem, w którym wydaje się kawę/obiad, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
12. Podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub 

prezentować innych niestosownych zachowań. 

13. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień. Posiłki przygotowywane  
są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 

14. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek. Niezwłocznie po 

posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do 

okienka. 
15. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 

16. Ustala się ceny obiadów: 

a) dla ucznia 3,00 zł, 
b) dla pracownika szkoły 4,00 zł. 

 

 

Zmiana regulaminu obowiązuje z dniem 01 września 2017 r. 

 


