
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ   

SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO WE FRAMPOLU  

  

1. Postanowienia ogólne  

1) Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają wyznaczeni pracownicy obsługi.  

2) Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają nauczyciele pełniący    

dyżur w trakcie wydawania posiłków.  

3) W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień.  

4) Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy pedagogiczni szkoły.  

2. Zasady korzystania ze stołówki  

1) Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych:  

Szkoła Podstawowa:  

• godz.10.35   

• godz.11.35   

• godz.12.35  

  

Przedszkole:  

• godz.12.00  

  

 W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów np. wycieczki, obiad wydaje się do 

godz.13.00.  

2) Zasady bezpieczeństwa i higieny:  

a) na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek  

b) rodzice oczekują na dzieci jedzące obiad poza stołówką  

c) wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek  

d) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i plecaków  

e) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu,  

bez przepychania się   



f) w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali 

lub prezentować innych niestosownych zachowań  

g) po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka  

3. Zasady odpłatności za obiady  

1) Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły jest ustalana przez 

Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

2) Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić deklarację umieszczoną na 

stronie szkoły.  

Wyżywienie:  

Przedszkole - 7 zł dziennie:  

• śniadanie - 2 zł  

• obiad dwudaniowy - 5 zł   

  

Szkoła Podstawowa naprzemiennie:  

• zupa – 2,50 zł  

• drugie danie – 3,50 zł  

Pracownicy naprzemiennie:  

• Zupa – 4,50 zł  

• drugie danie – 5,50 zł  

Cena jednego obiadu obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku 

koszt wsadu do kotła.  

3) Miesięczna opłata za obiady jest podawana co miesiąc każdemu dziecku po odjęciu 

odliczeń z poprzedniego miesiąca.  

4) Płatność za obiady można dokonać wyłącznie przez przelew.    

5) Wpłaty za obiady muszą wpłynąć do 10-tego dnia każdego miesiąca , w którym 

uczeń będzie jadł obiad na konto:  

Stołówka- Frampol 76 9604 0005 0000 1182 2000 0300  

Należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę/klasę, do której uczęszcza.  



4. Nieobecności  

Nieobecności dziecka należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do 

godz.15.00 a w poniedziałki do godz. 8.00 u intendentki pod nr. telefonu  84 685 76 

52  

   

5. Rezygnacja z obiadów  

Rezygnację dziecka z korzystania z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego.  

6. Wycieczki  

Rezygnację z obiadów większej grupy dzieci (wycieczki itp.) zgłasza kierownik 

wycieczki co najmniej 3 dni wcześniej.  

  


