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REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

ZSO Nr 1 w Gdańsku 

 

Postanowienia ogólne 

1. Stołówka szkolna  jest miejscem spożywania posiłków, przygotowanych zgodnie z zasadami       

racjonalnego żywienia przez pracowników kuchni . 

2. Posiłki wydawane są w godzinach : 11.25 – 11.55 , 12.40 – 13.05 

3. Przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest jadłospis na dany tydzień 

oraz   informacja dotycząca kwoty odpłatności za obiady na dany miesiąc. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są  uczniowie  oraz pracownicy  

ZSO Nr 1  w Gdańsku. 

Wnoszenie opłat za posiłki 

1.Cena obiadu: 6,00   ( obiad dwudaniowy ). 

2.Wpłata za obiady dokonywana  jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na  konto 

indywidualne. 

3.  Uczniowie I klas otrzymają Indywidualny  Rachunek  Bankowy, który  zostanie wygenerowany  

po zarejestrowaniu  umowy i zostaną podane we wrześniu przez  wychowawców. Tym samym, 

termin wpłat wrześniowych automatycznie przesuwa się do 29.09.2021. 

3.Od wpłat nieterminowych są naliczane odsetki, które potrącane będą w pierwszej kolejności 

przy następnej wpłacie. 

4. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni tygodnia-po uzgodnieniu z 

intendentem. 

5. Obiady wydawane są na podstawie ważnej „ karty obiadowej” 

 



 

 

 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

1. Nieobecność ucznia na obiedzie należy  zgłosić telefonicznie lub osobiście w dniu nieobecności 

do godz. 09.00 oraz email: a.krzyzak@zso1.edu.gdansk.pl 

2. Odpisy za nieobecność ucznia w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu 

kolejnym- należy uzgodnić tę kwotę z intendentem osobiście lub telefonicznie. 

3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki, po zakończeniu umowy placówka 

przekaże na rachunek bankowy podany przez rodzica.  

4. Całkowita rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej. 

5. Rodzic/opiekun prawny może rozwiązać umowę o wyżywienie za wypowiedzeniem z 

zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

Zasady zachowania na stołówce 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

3. W przypadku nierespektowana  wyżej wymienionych zasad zachowania, poinformowany 

zostanie   wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia ( będzie miało to wpływ  

na ocenę z zachowania) 

4. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby upoważnione, tj. osoby które wykupiły obiady. 

 

Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor  ZSO Nr 1. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu. 

 

   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 wrzesień 2021 roku. 


