
 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 
 

§ 1 

Zasady korzystania z obiadów, odpłatność 

1. Aby dziecko mogło korzystać z obiadów, rodzic (prawny opiekun) musi wypełnić Deklarację 
korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry na konto ZSP 5 w Rybniku w terminie do 17 dnia każdego 
miesiąca. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie naliczane są ustawowe odsetki za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Zaległość płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania obiadów 
od kolejnego miesiąca. 

4. Stołówka szkolna wydaje także obiady w dni wolne od zajęć dydaktycznych pod warunkiem, 
że korzysta z nich co najmniej 10 uczniów.  

5. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod 
numerem telefonu 032 4221281 wew. 20 lub osobiście u Intendentki szkolnej w godzinach od 7.30 
do 15.30. 

6. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu są odliczane od wpłaty 
za kolejny miesiąc. Nie są odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

7. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie 
na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia). 

8. W czerwcu są odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone zostały do momentu dokonania 
wpłaty. 

9. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy 
zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

 
§ 2 

Zasady zachowania na stołówce 
1. Obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 13.45 podczas przerw oraz po przerwach dla uczniów, 

którzy skończyli lekcje. 
2. Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby 

dyżurujące.  
3. W porze wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy 

szkoły. 

4. Uczniowie korzystający ze stołówki powinni kurtki i buty pozostawić w szatni. 
5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
6. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania wszystkich 

obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce. 
8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek. 
9. W stołówce i na stronie internetowej szkoły wywieszony jest jadłospis na dany tydzień. 
10. Kuchnia zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu z przyczyn od niej niezależnych. 
11. Regulamin jest podawany do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie go przy wejściu na stołówkę 

szkolną oraz na stronie internetowej szkoły. 

 


