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ll.

ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele
ipracownicy
ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

szkoły.

lub finansowan

i

przez: ops, DBFo.

każdy korzystający uczeń zposiłków w stołówce
szkolnej zobowiązany jest (rodzic, opiekun)
złożyćwypełnioną,,karte zpłoszenia" u Ajenta
stołówki w pokoju nr 10.

oPŁAw zA PoslŁKl
1' opłaty za posiłki przyjmowane
dotyczy.

są w okresach miesięczny ch,

z

góry oqJg__dnia

m-§ą którego żywienie

2. Wpłaty przyjmowane

są gotówką w pokoju nr 10 w
Wznaczonvch godzinach lub
na rachunek bankowy: Etżbieta Wdowiarek
Stołówka Szkolnai 62 1600 14621u6

3'
lll.

'

W przypadku opóźnień w opłatach
Y"'l1'^:1"^:'^::i::T:1:.:'*i:i",
to będzie niewydaniem posiłku dla dziecka.

t,

n

PrzY wPłacie na r-k bankowY należY wpisać imię i nazwisko
dziecka, klasę

Zwrot ponlesionych kosztów z powodu nieobecności
dziecka
zgłoszeniu do Ajenta stołówki.

na

oraz rodzaj posiłF
tj powyżej 5 dni- skutkować

posiłku może nastąpić po wcześniejszym

2.dostołówkiszkolnejosobiściątelefonicznie(sms)
lub drogą elektroniczną

TYlko na tej Podstawie Powstała nadpłata może
być

r.li.ro* n, poczet

opłaty w następnym miesiącu,

3.:w.przypadkuwycieczekcałodniowychinieobecnościdzieci(klasy)na
posiłkach - RODZICE mają obowiązek
o planowanym
W sYtuacji braku Poinformowania stołówkio planowanej
wycieczce i
na posiłkach - nie będzie dokonany zwrot.

wyjściu.

nieobecnos.io.i".,aiffi
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Uczniowie korzystający ze stołówkiszkolnej zobowiązanisą
do pozostawienia odzieży
wierzchniej w szatni, Plecaki i czapki pozostawiamy w
miejscu do tego wyznaczonym.
podczas spożywania posiłków
obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
Nad bezPieczeństwem uczniów przebywających
w czasie obiadu w stołówce czuwają
nauczyciele dyżurujący przy stołówce.

W PrzYPadku dokonYwania wPłat za posiłki na rachunek
bankowy prosimy rodziców
ze stołówką (telefonicznie lub @) w celu ustatenia
należnej

o wcześniejszykontakt

kwoĘ do zapłaĘ, gdyz często Rodzice nie
Pamiętają o odPisach, co Powoduje w późniejszych miesiącach nadpłaty
lub niedopłaĘ.
W sYtuacjizmianY Posiłków lub całkowitej rezygnacji Rodzice
mają obowiązek zgłosić

do stołówkiszkolnej.

Jadłospis będzie wywieszany na tablicy informacyjnejstołowki
oraznastronie internetowejszkoły i Rady Rodzicow.

zastzegamy możliwośćzmiany jadłospisu spowodowany
brakiem dostępnościproduktów odpowiedniejjakości.
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