
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – BISTRO MUZYKÓW  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stołówka szkolna - Bistro Muzyków jest miejscem spożywania obiadów 

przygotowanych przez pracowników bistro dla uczniów Niepublicznych Szkół 

Promyk w Szczecinie. 

2. Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 

11:00-13:30. 

3. Obiad stanowi: zupa, II danie, kompot/woda/napój. 

4. Nie przewiduje się zakupu obiadu dzielonego (samych zup lub samych II dań). 

5. Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia, jadłospis zamieszczone są na 

stronie internetowej szkoły. 

 

§ 2. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA  

1. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice złożyli pisemną 

deklarację obiadową drogą elektroniczną na adres: bistromuzykow@gmail.com lub  

w sekretariacie szkoły oraz posiadają aktualną, odpowiednio zaprogramowaną 

indywidualną kartę ucznia bądź legitymację. 

2. Brak karty/ legitymacji szkolnej w trakcie wydawania posiłków skutkuje niewydaniem 

obiadu i nie podlega odliczeniu. 

 

§ 3.  WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI  

1. Koszt obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 11 zł. 

2. Opłat za posiłki dokonuje się z góry do 5 dnia każdego miesiąca na nr konta  

Santander Bank Polska 08 1090 2806 0000 0001 4739 2608 

3. Informacje odnośnie miesięcznych opłat oraz indywidualny tytuł przelewu będą 

wysyłane drogą elektroniczną na podany w deklaracji adres e-mail rodzica/ opiekuna. 

 

§ 4. ODLICZENIA ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY 

1. Odliczeń za nieobecność dziecka na obiedzie dokonuje się w następnym miesiącu. 

2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w danym 

dniu do godziny 9:00 wyłącznie elektronicznie na adres: bistromuzykow@gmail.com 
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§ 5. REZYGNACJA Z OBIADÓW 

1. Rezygnację z obiadów należy składać z końcem miesiąca w danym roku szkolnym  

w sekretariacie szkoły bądź drogą elektroniczną na adres: 

bistromuzykow@gmail.com. 

 

§ 6. ZASADY ZACHOWANIA W BISTRO MUZYKÓW 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka 

4. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie obiadu czuwa nauczyciel. 

5. Podczas obiadu na terenie bistro przebywają wyłącznie uczniowie spożywający 

posiłek. 

6. Uczeń w trakcie obiadu powinien spokojnie poruszać się po stołówce, zachowywać 

się w sposób kulturalny oraz pozostawić po sobie porządek. 

7. O nieodpowiednim zachowaniu ucznia będzie poinformowany wychowawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – deklaracja obiadowa 

2. Załącznik nr 2 – rezygnacja 
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