
REGULAMIN STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

 

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Istnieje również  

możliwość korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS w 

Pruszkowie. 

2. Dzieci oraz pracownicy kuchni, korzystający z posiłków, pokrywają koszt 

produktów użytych do ich przygotowania 

3. Zasady bezpłatnego korzystania z obiadów szkolnych określone są w 

odrębnych aktach prawnych znajdujących się w sekretariacie szkoły. 

4. Dziecko na obiady szkolne może być zapisane tylko przez Rodziców / 

Prawnych  Opiekunów, po uprzednim pobraniu Karty Obiadowej ze strony 

internetowej szkoły sp9pruszkow.pl, wypełnieniu jej, a następnie 

przesłaniu na adres mailowy: sp9@miasto.pruszkow.pl, lub wypełnieniu 

Karty Obiadowej, która znajduje się w holu szkoły i włożeniu jej do 

kartonowej urny. 

5. Jadłospis  znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły, oraz na stronie 

internetowej  szkoły. 

6. Odpłatność za obiady wnosimy z góry za dany miesiąc do 5. każdego 

miesiąca.  We wrześniu należy wpłacać pieniądze od 31.08.2020r na 

konto szkoły:   29 1240 6380 1111 0010 8657 0579  po tym terminie 

obiady zostaną wstrzymane. W przypadku braku wpłaty należy ten 

fakt zgłosić w kasie  szkoły. 

7. Decyzją Urzędu Miasta w  Pruszkowie, Szkoła nie może mieć oszczędności         

pozostawionych z poprzedniego roku szkolnego i to powoduje brak 

pieniędzy na   zakupy związane z obiadami na początku następnego roku 

szkolnego. 

8. Uczniowie którzy nie wykorzystali posiłków w marcu 2020r z uwagi na 

COVID-19, będą mieli odliczone w/w obiady w miesiącu wrześniu. Od 
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września wpłacone pieniądze z marca będą zwrócone na osobiste konta 

rodziców, po uprzednim podaniu danych do kont. 

9. Odwołanie obiadów należy zgłaszać w danym dniu – najpóźniej do godz. 

8.30 telefonicznie  w sekretariacie szkoły tel. 22  758 67 48 , 22 758 12 47 

dotyczy także dzieci, które mają obiady refundowane. 

10.  Odpisy za obiady (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności 

ucznia przez Rodziców / Prawnych opiekunów)są uwzględniane dopiero w 

następnym miesiącu. Za zgłaszanie nieobecności dziecka na obiadach 

odpowiedzialni są tylko  rodzice/prawni opiekunowie. 

11. W stołówce obowiązuje obuwie zmienne. 

12. W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z obiadów. 

13. W stołówce obowiązuje cisza. 

14. W razie  nieobecności dziecka na obiedzie, obiady nie  będą wydawane na 

wynos, będą oddawane do utylizacji. 

15. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, należy pamiętać o 

wypisaniu dziecka z obiadów szkolnych, w przeciwnym wypadku opłata 

będzie nadal naliczana. 

16. W sytuacji nagannego zachowania się Ucznia w stołówce szkolnej będą 

stosowane następujące czynności:  

 indywidualna rozmowa Nauczyciela Dyżurującego z Uczniem 

 powiadomienie Wychowawcy Klasy 

 wezwanie rodziców - rozmowa Pedagoga Szkolnego z Rodzicami  

 czasowe zawieszenie korzystania z obiadów określone przez 

Dyrektora Szkoły 

 wykluczenie korzystania z obiadów szkolnych. 

17. W innych sprawach stosuje się Regulamin i Statut Szkoły.  

  

 


