Załącznik nr 5
ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY
1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy szkoły
oraz w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
2. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, sobót, niedziel, świąt,
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii.
3. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis wraz z podaną kalorycznością i występującymi
w posiłkach alergenami.
4. Obiady wydawane są w godzinach 11.35 - 12.50.
5. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3 zł, dla dziecka z oddziału przedszkolnego 1,50 zł.
6. Wszystkich uczniów oczekujących na wydanie obiadu obowiązuje jedna kolejka.
7. W czasie obiadu wstęp do stołówki mają tylko osoby korzystające z posiłku.
8. Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie.
9. Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15. każdego miesiąca (data zaksięgowania
na koncie szkoły) w takim terminie, aby pieniądze wpłynęły do 16 każdego miesiąca.
10. Brak zaksięgowanej wpłaty do 16 dnia każdego miesiąca będzie równoznaczny z rezygnacją
korzystania z obiadów.
11. Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiadach należy dokonać w pierwszym dniu dłuższej
nieobecności w szkole (co najmniej 5 dni) w godzinach 7:30 - 8:30 osobiście lub telefonicznie.
12. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień nie
przysługuje odliczenie koszów za obiad.
13. Zwrot kosztów za obiady przysługuje jedynie rodzicom tych uczniom, których nieobecność w szkole
wynosi co najmniej 5 dni.
14. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
15. W przypadku odliczeń, które miały miejsce w miesiącu czerwcu danego roku
szkolnego:
a. rodzicom uczniów klas kończących naukę w szkole zwrot kosztów wypłacany jest na wskazany
rachunek bankowy,
b. rodzicom uczniów klas promocyjnych, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu,
lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty na wskazany
rachunek bankowy.

