
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
 
§ 1  
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. 
Prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach, w tym odpłatnośd za posiłki spożywane przez dzieci 
uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły. 
 
§ 2 
1. Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest złożenie przez rodzica, do wychowawcy klasy, 
karty zgłoszenia ucznia na obiady. 
2. Opłata za jeden obiad jest podawana do wiadomości rodziców na początku każdego roku 
szkolnego. 
3. W przypadku rezygnacji z posiłków fakt ten należy zgłosid pisemnie wychowawcy klasy do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko/uczeo aktualnie korzysta z posiłków.  
4. Opłatę za wyżywienie dzieci i uczniów wnosi się z góry na nadchodzący miesiąc u wychowawcy 
klasy.  Płatnośd musi zostad wykonana do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym 
dziecko/uczeo będzie korzystało z obiadów.  
Wyjątkiem jest wrzesieo, kiedy opłatę za obiady należy uiścid do dnia 15 września.  
5. Wysokośd należności będzie podawana w wiadomośd SMS przez wychowawcę na podany przez 
Paostwa na karcie zgłoszeniowej numer telefonu do 20stego dnia miesiąca poprzedzającego 
wydawanie obiadów dla dziecka/ucznia. 
6. W przypadku braku wpłaty o której mowa w ust.4 wydawanie posiłków zostaje wstrzymane do 
chwili uregulowania należności. 
7. Za dni, w których dziecko było nieobecne w szkole i nie korzystało z obiadu, należnośd zostanie 
zwrócona: klasach 0-III do odbioru u wychowawcy klasy, w klasach IV-VIII przekazana uczniowi. 
  
§ 3 
1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce.  
2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu na stołówkę osobom niekorzystającym 
z obiadów.  
3. W stołówce obowiązuje cisza.  
4. W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania 
posiłku. Jakakolwiek przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki 
szkolnej.  
5. Sztudce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.  
6. Po spożyciu posiłku uczeo odnosi naczynia do zwrotu.  
7. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiadają rodzice ucznia.  
8. Każdy uczeo korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się 
w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.  
 
 
 
 
 
 
 

 


