
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy 

 
1. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej opracowano w oparciu o wytyczne 

z Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. 

 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków (obiady jednodaniowe) 

przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz 

pracowników szkoły.  

 

 

3.  Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

- uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne  

- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy  

-  pracownicy zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty indywidualne 

 

4.  Posiłki wydawane są w godzinach od 10
50

 do 11
05

 i 11
50

 do 12
05

 

 

5. Zapisy uczniów na posiłki prowadzone są w ciągu pierwszych trzech dni 

każdego miesiąca  

 

6. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 każdego miesiąca                       

u intendenta. Uczeń wpłacający otrzymuje dowód wpłaty w postaci odcinka 

z kwitariusza. 

 

7. Koszt obiadów  i termin wpłaty w danym miesiącu podawany jest do 

wiadomości zainteresowanych na drzwiach stołówki. 

 

 

8.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach 

stołówki osobom niespożywającym posiłków. 

 

9.  W przypadku  nieobecności w szkole (choroba, wypadki losowe) w celu 

dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt najpóźniej w danym dniu do            

godz. 8
30

 pod numerem tel. (48) 375 6011 lub osobiście u intendenta. 

 

10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy /wycieczki, 

obozy sportowe, zielone szkoły, zawody i inne /  uczeń, rodzic powinien 

zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej. 

 

11.  Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na 

następny miesiąc. 

 



12.  Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecności na posiłku nie podlega 

zwrotowi kosztów. 

 

13.  Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania  

tornistrów przed stołówką. 

 

14.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór 

nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów 

nauczycieli świetlicy szkolnej. 

 

15.  Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego 

okienka. 

 

16.  Za umyślne zniszczenie mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) 

odpowiedzialność ponosić będzie  dana osoba. 

 

17.  W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na  

10 kolejnych dni. 

 

18.  Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2005 r. 


