
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. ORŁA BIAŁEGO  

W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH 

 

 
1. Szkoła zapewnia możliwość spożywania gorącego posiłku na terenie stołówki 

szkolnej. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy 

szkoły za zgodą Dyrektora szkoły. 

2. Zapisy na obiady od nowego roku szkolnego u wychowawców klas, w ciągu roku u  

kierownika świetlicy szkolnej oraz  intendenta szkoły przez e-dziennik. 

3. Obiady wydawane są w godzinach 11.00 – 13.50 wg załącznika nr 1. 

4. Opłaty za obiady dokonuje się z dołu do 10–go dnia następnego miesiąca. 

5. W przypadku jeżeli 10-ty dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy terminem 

zapłaty jest dzień roboczy przed tym dniem.   

6. Opłata  za obiad z dołu nie dotyczy tylko miesiąca czerwca – wpłatę za czerwiec 

dokonujemy w tym samym miesiącu. 

7. Brak wpłat w terminie powoduje zawieszenie wydawania obiadu danemu uczniowi. 

8. Dyrektor w razie zalegania przez rodziców ucznia z opłatą za obiady, po 

bezskutecznym upomnieniu, kieruje zobowiązanie do ściągnięcia przymusowego        

w trybie egzekucji administracyjnej, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

9. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor szkoły                      

w uzgodnieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki           

w zakresie żywienia. 

10. Cena 1 obiadu  dla ucznia wynosi 7,00 zł. 

11. Opłaty za obiady dokonujemy przelewem na konto.  

12. Dane do przelewów wraz z numerem konta  umieszczone są na stronie internetowej 

szkoły oraz w gablocie na korytarzu i stołówce szkolnej. 

13. Kwota do zapłaty za obiady za dany miesiąc  będzie wysyłana rodzicom na  

e:dziennik.  

14. Każda nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona  intendentowi przez e-

dziennik lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.(szczegóły w zasadach korzystania z 

obiadów). 

15. W przypadku braku takiego  zgłoszenia nieobecności nie będą odliczane.  

16. Nie uwzględnia się zwrotu w pojedynczym  dniu  nieobecności. 

17. Nieobecności dzieci na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają obowiązkowo 

wychowawcy klas najpóźniej do dwóch dni przed planowaną wycieczką. 

18. Jadłospis ustala się tygodniowo. Wywieszany jest w poniedziałki w stołówce i na 

korytarzu oraz dostępny na stronie internetowej szkoły. 

19. Na stołówce obowiązuje samoobsługa. 

20. Na czas epidemii obowiązują zasady zawarte w procedurze bezpieczeństwa. 

21. Uczniowie przestrzegają zasad kultury i higieny oraz zachowują ciszę w trakcie 

spożywania posiłku. 

22. Na stołówce przebywają tylko uczniowie korzystający z obiadów. 

23. W przypadku niestosowania się przez uczniów do niniejszego regulaminu stosuje się 

kary w postaci punktów ujemnych, które określa WSO. 

 

Zaktualizowano 01.09.2022 


