
             Regulamin opłat za żywienie oraz korzystania ze stołówki szkolnej 

               w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie w roku szk. 2020/2021

1. Zapisanie dziecka do stołówki szkolnej następuje poprzez zawarcie UMOWY O ŻYWIENIE
Druk umowy należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie i po 
wypełnieniu przesłać skan dokumentu na adres e-mail: intendentka@sp5piastow.pl , oryginał
umowy złożyć w sekretariacie szkoły. Umowa obowiązuje w danym roku szkolnym. 
Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Wpłat za żywienie uczniów należy dokonywać do 5-ego dnia obowiązującego miesiąca 
żywieniowego
- przelewem na konto nr 18 1240 6380 1111 00107476 4810 (podane w treści umowy).         
W tytule przelewu wpisać : imię i nazwisko ucznia, klasa, „opłata za żywienie za m-c ….”
- w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem, wpłaty mogą być 
dokonywane gotówką lub w innym terminie.
- w przypadku nieuregulowania płatności otrzymuje wezwanie do zapłaty a uczeń począwszy 
od pierwszego dnia następnego miesiąca nie otrzymuje obiadu.

        3.   Informacja o kwocie do zapłaty za następny miesiąc podawana będzie na adres e-mail 
              wskazany w umowie o żywienie . 

4. W przypadku nieobecności dziecka na posiłkach należy zgłosić ten fakt do godz. 8.30  
telefonicznie do intendentki nr tel. 512-476-838
Nieobecność ucznia w szkole nie jest jednoznaczna z rezygnacją z żywienia – należy o tym 
poinformować
W przypadku braku takiego zgłoszenia nieobecności nie będą odliczane

5. Rodzinie i opiekunom uczniów przebywających na zwolnieniu lekarskim posiłki na „wynos” 
nie będą wydawane.
Nieobecności związane ze zwolnieniem lekarskim należy również zgłaszać tak, jak pozostałe.

6. Rezygnację z zadeklarowanego żywienia, czyli odstąpienie od umowy, należy zgłosić z min.   
2-dniowym wyprzedzeniem. Druk KARTY REZYGNACJI do pobrania na stronie internetowej 
szkoły i po wypełnieniu przesłanie do intendentki.
W przypadku rezygnacji z posiłków i braku zgłoszenia, opiekun będzie pokrywał koszty 
przygotowanych , choć niewykorzystanych przez dziecko posiłków.

7. Każda ZGŁOSZONA nieobecność zostanie odliczona od kwoty żywienia w następnym 
miesiącu.

8. Obiady wydawane są  wg grafiku dla poszczególnych klas. Śniadanie (dla oddziału 
przedszkolnego) wydawane jest o godz. 8.30. Informacje o zmianach wywieszane  będą na 
tablicy ogłoszeń  i stronie szkoły.

9. Każda osoba wchodząc na stołówkę musi zdezynfekować ręce, następnie zająć oznaczone 
miejsce przy stoliku, odległość między osobami przy stoliku ok.1,5m, nie siadamy 
naprzeciwko siebie. 

10. Obiady przynoszone są do stolika przez personel stołówki, nikt z uczniów nie wstaje z miejsca 
dopóki nie zakończy posiłku, puste naczynia również odbiera pracownik stołówki, 
jednocześnie dezynfekuje zwolnione miejsce (blat stołu, poręcze krzesła).

11. Posiłki klas 0-3 odbywają się podczas lekcji, w ustalonych z wychowawcami klas godzinach.
12. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają

posiłków, w tym również rodzicom/opiekunom uczniów
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13. Intendent może odmówić zapisu na posiłki uczniów, którzy nie przestrzegają terminu 
płatności lub w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków.

14. W dni wolne od zajęć dydaktycznych kuchnia szkolna wydaje posiłki jedynie dzieciom               
z oddziałów przedszkolnych.

15. Stołówka szkolna nie prowadzi diet specjalistycznych (dla alergików, diabetyków itp.)
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.


