
Regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej kl. 0 - III 

 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom, Niepublicznej 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Promyk w Szczecinie 

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: 

1.  Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie  obiadu. 

2.  Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. 

3.  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 

 uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, 

 pracownicy zatrudnieni w szkole. 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

1.Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły. 

2.Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 8,00 zł – jest to należność 

pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku. 

3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 9,00 zł - jest to należność pieniężna pobierana 

przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity 

koszt produktów zużytych do posiłku, oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na 

jeden obiad.  

III. OPŁATY: 

1. Odpłatność za obiady uiszczana jest w sekretariacie szkoły do  10 – tego każdego m-ca na 

konto: PeKaO SA 03 1240 3927 1111 0010 7839 0736 

2. Przy wpłacie należy podać Imię i Nazwisko dziecka. 

3. Rodzic lub opiekun prawny  otrzymuje dowód zapłaty za     

3. W wyjątkowych przypadkach jednak na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego wpłaty 

 przyjmowane są w innych terminach  niż wyznaczone daty. 

IV. ZWROTY ZA OBIADY: 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia  wynosi jeden dzień lub dłużej. 

2. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym 

 miesiącu. 



V. WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

1. Posiłki wydawane są od godziny 11.30 – 14.15 

2. W stołówce dyżur obiadowy pełni nauczyciel dyżurujący. 

3. Obiady uczniom wydawane są  na podstawie podanej przez nauczyciela liczby uczniów                    

    w dniu bieżącym.  

5. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 

 

 

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

  

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie 

spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów.  

2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w holu szkolny i spokojnie wchodzą 

na stołówkę zajmując miejsca. 

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

4. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub wychowawcy klas.  

5. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce. 

 

  

 


