
 

 

 

Regulamin stołówki przy Szkole Podstawowej Integracyjnej 

im. Twórców Polskiej Miedzi  w Jędrzychowie 

 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków obiadowych przygotowanych przez 

personel kuchni. 

2. Posiłki obiadowe wydawane są w dni nauki szkolnej w godzinach od 11.45 – 12.05. 

3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są: 

 uczniowie szkoły, 

 pracownicy szkoły, 

4. Uczniowie są zapisywani na obiady na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni, których dzieci otrzymały pomoc w postaci bezpłatnych 

obiadów z Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach zobowiązani są dostarczyć decyzję 

wydaną przez ośrodek potwierdzającą przyznaną pomoc. 

6. Wysokość stawki żywieniowej reguluje Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej 

Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie. 

7. Uczeń ponosi opłatę w wysokości surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku. 

8. Pracownicy ponoszą pełny koszt przygotowania posiłku. 

9. Odpłatność za obiady może być regulowana bezpośrednio u intendenta (wpłacający 

otrzymuje dowód wpłaty) lub przelewem na podany rachunek bankowy  

w nieprzekraczalnym terminie  od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.  

10. Dwa razy w roku szkolnym, w miesiącach: grudniu i czerwcu, odpisy należy zgłaszać do 

szóstego dnia miesiąca.  

11. Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka lub osoby dorosłej należy uiszczać  

w wyznaczonym terminie. 

12. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić najpóźniej 

do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność w celu naliczenia częściowego 

zwrotu kosztów. 

13. W przypadku planowanej nieobecności (np. wycieczki) rodzice zgłaszają wypis co najmniej 

trzy dni wcześniej. 

14. Brak zgłoszenia wypisu skutkuje naliczeniem kosztów za obiad. 

15. Rodzice dzieci, którym przysługuje odpis z powodu nieobecności proszeni są przed 

dokonaniem wpłaty na konto o osobisty lub telefoniczny kontakt z intendentem w celu 

wyliczenia konkretnej kwoty wpłaty (tel. szkoła 76/ 8459818).  

16. Zwrotu opłat dokonuje się  w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. 

17. Całkowitą rezygnację dziecka z obiadu może zgłosić tylko rodzic lub opiekun. 

18. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie u intendenta   szkoły, 

najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca, w którym uczeń  korzysta  

z obiadów. 

19. Rodzice mogą wziąć posiłek na wynos tylko w przypadku nieobecności dziecka  

w szkole, jeżeli nie został zgłoszony wypis obiadu w danym dniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


