
Regulamin stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Gustawa Morcinka w Chróścinie  

od 6 grudnia 2022 r.  

 

Opłaty za posiłki:  

1. Odpłatność za wyżywienie dokonywana jest z dołu w terminie, do dziesiątego 

roboczego dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

Opłatę za obiady w grudniu i czerwcu należy dokonać do ostatniego dnia, w którym 

jest wydany obiad.  

2. Płatności za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły.  

Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.  

Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który jest 

dokonywana wplata oraz numer ewidencyjny.  

3. Brak wpłaty może skutkować tym, iż po sprawdzeniu powodu jej nieuiszczenia, uczeń 

nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej. Do nieterminowych wpłat będą naliczane 

odsetki ustawowe za opóźnienie.  

4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej termin zapłaty jest określony na wystawionej nocie księgowej lub fakturze.  

5. Informacja o kwocie za obiady na dany miesiąc będzie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły w zakładce stołówka oraz w gablocie świetlicy.  

Odpis należności za obiady:  

1. Odpis za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn 

losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje 

od trzeciego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u intendentki sms na nr tel. 

606158700.  

2. Odpisy są dokonywane na bieżąco, nie działają wstecz., od pierwszego dnia tylko 

wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona do 9:00 rano. 

3. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, odpisów nie będzie. Składka będzie 

naliczana normalnie, jak za każdy dzień obecności na obiedzie.  

4. W przypadku nieobecności jednodniowej lub dwudniowej  obiad może odebrać rodzic 

lub wskazana przez niego osoba. W razie jakiejkolwiek nieobecności dziecka, 



rodzic/opiekun prawny może odebrać obiad ze stołówki szkolnej pod warunkiem 

przyniesienia własnych pojemników. 

5. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się 

automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela - organizatora 

wycieczki (wyjścia).  

6. Za obiady w czerwcu opłaty dokonujemy do 10-go lipca natomiast za obiady w grudniu 

do 10-go stycznia nowego roku.  

7. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad 

wydawany jest wówczas rodzinie, która dostarcza go dziecku do domu. Obiady ,,na 

wynos" wydawane będą poza przerwami szkolnymi.  

 


