
OGÓLNE ZASADY I REGULAMIN 

Stołówki przy Szkole Podstawowej nr 107 w Krakowie 
 Zasady funkcjonowania: 

 Obiady gotowane na miejscu. 

 
Regulamin: 

§ 1 
Do korzystania z posiłków przygotowywanych w naszej kuchni uprawnieni są uczniowie, 
nauczyciele i personel szkoły .  

Jako abonament przyjmuje się posiłki zamówione na wszystkie dni nauki w danym miesiącu.  
Cena obiadu w abonamencie: 16,00 zł. 
Istnieje możliwość wykupienia zupy w cenie: 5,00zł.    
lub drugiego dania w cenie:  12,00 zł. 

Można również zamawiać posiłki w wybrane dni tygodnia lub dokonywać zakupu w danym dniu 
do godziny 9.00  za dodatkową opłatą  2 zł. 

                                                                           § 2 
 Zamówienia na posiłki przyjmuję jednorazowo na cały rok szkolny.  
Jeżeli nie otrzymam wpłaty w wyznaczonym poniżej terminie, posiłek w następnym miesiącu 
nie będzie przygotowywany. 
O rezygnacji należy powiadomić SMS-em  na podany  poniżej numer telefonu. 

Wpłat  za posiłki należy dokonywać przelewem do 5 dnia miesiąca. W opisie wpłaty proszę 
podać dane dziecka i miesiąc którego dotyczy:  

 Nazwisko i imię, klasa,  obiady za m-c……  (ważne!!!)  

Numer rachunku bankowego: 

 ING Bank Śląski  10 1050 1445 1000 0091 3127 3345 

 Kwota do zapłaty za obiady zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie stołówki i szkoły. 

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków 
zostanie wstrzymane do czasu uregulowania należności. 

      §3 

Pory wydawania posiłków wyznaczone są w odrębnym  harmonogramie. 

       

 



      §4 

Nieobecność  ucznia na obiedzie, należy zgłosić  najpóźniej  do godz.  8.00 w tym samym dniu,  
tylko SMS-em o następującej treści:  

Nazwisko i imię, klasa, nieobecna/y: data 

Numer telefonu   884-315-624 

Należność za odwołane posiłki zostanie zaliczona na poczet następnego miesiąca.  

Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona  w  terminie( do godz. 9.00) 
należność za posiłek nie będzie zwracana.  

W nagłych wypadkach można zabrać nieodwołany posiłek do domu( gdy zajdzie konieczność 
odebrania ucznia ze szkoły).  Najwcześniej o godzinie 11.20. 

Zasady zachowania na stołówce: 
Posiłki wydawane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  

W czasie wydawania posiłków  rodzice i opiekunowie, nie mogą wchodzić do 
jadalni.   

Po wejściu do jadalni należy prawidłowo zdezynfekować ręce, następnie ustawić 
się w kolejce do okienka wydawania posiłków. 

Uczniowie od klasy 4 do 8 po wejściu na jadalnię pobierają kartki identyfikacyjne z 
koszyczka i oddają w okienku,  przy odbieraniu drugiego dania. 

Należy zachowywać dystans  przy odbieraniu posiłku.  

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa posiłki mogą być spożywane tylko na 
wyznaczonych miejscach przy stole.  

Podczas spożywania posiłków należy zachowywać się spokojnie.  

Nie należy prowadzić głośnych rozmów.   

Na stołówce nie wolno biegać. 

Nie przeszkadzać w spożywaniu posiłków  innym uczniom. 

Nie należy niszczyć wyposażenia jadalni. Za szkody wyrządzone na stołówce 
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni  uczniów. 

Nie należy wynosić sztućców i innych elementów wyposażenia stołówki. 

Po  spożyciu posiłku naczynia należy odstawić do wyznaczonego okienka. 

Wszyscy uczniowie korzystający z jadalni zobowiązani są do dbałości o porządek 
oraz  słuchania  poleceń obsługi i nauczycieli dyżurujących. 

        Firma Handlowo-Usługowa „RTS” 
          Jolanta Magie 


