Regulamin zakupu obiadów oraz korzystania ze stołówki
Zakup obiadów:
1. Opłaty za obiady można wnosić:
a. osobiście u intendenta przez dwa ostatnie robocze dni każdego miesiąca w godz. 7.00-10.00.
b. na wydzielone konto bankowe szkoły (pieniądze na koncie szkoły do końca każdego miesiąca).
c. wyjątek stanowi miesiąc wrzesień (wpłata za obiady pierwsze dwa dni robocze września) i
grudzień(wpłata za obiady pierwsze dwa dni robocze stycznia).
2. Terminy wpłat u intendenta umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach
gabinetu intendenta.
3. W tytule wpłaty należy podać:
a. miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,
b. imię i nazwisko dziecka,
c. klasę, do której uczęszcza dziecko.
4. Przykład prawidłowo podanego tytułu płatności: „Opłata za obiady na październik 2011 r., Jan
Iksiński, klasa 4 d.”
5. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty dane należy podać dla każdego
dziecka osobno.
6. Wysokość należności za obiady będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach
gabinetu intendenta do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma nastąpić
wpłata.
7. Zgłoszenie rezygnacji z obiadu przyjmowane jest z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście lub
telefonicznie u intendenta.
8. Zwrot należności za niewydane obiady za dany miesiąc następuje na początku następnego
miesiąca. Kwota zwrotu zostanie:
a. wypłacona przez intendenta, jeżeli wpłata dokonana była osobiście,
b. przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata na obiady.
Karty obiadowe:
1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie elektronicznej karty obiadowej.
2. Obiad można pobrać tylko raz dziennie - wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie
elektronicznym.
3. Osobom nie posiadającym karty obiad nie zostanie wydany.

4. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana każdemu uczniowi nieodpłatnie na cały czas nauki w
szkole.
5. Na karcie co miesiąc rejestrowany jest fakt wykupienia obiadu.
6. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta.
7. W przypadku zgubienia karty można otrzymać duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest
opłata w wysokości kosztów wyprodukowania nowej karty.
8. Zagubiona karta jest blokowana w systemie elektronicznym i nie będzie na nią można otrzymać
obiadu.
Korzystanie ze stołówki:
1. W stołówce mogą przebywać jedynie osoby spożywające posiłki.
2. Uczniowie spożywają posiłki według ustalonego harmonogramu.
3. Uczniowie zostawiają tornistry w wyznaczonym miejscu przed stołówką.
4. Uczniowie ustawiają się w kolejce.
5. Przy okienku wydawania obiadów może znajdować się tylko jedna osoba.
6. Przy stoliku mogą siedzieć maksymalnie cztery osoby.
7. W czasie posiłku obowiązuje cisza.
8. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie
zwracają się do nauczyciela dyżurującego.

