
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 zużytych do ich przygotowania. 
3. Czynni oraz emerytowani pracownicy szkoły, pokrywają pełny koszt 

posiłku – tj. koszt produktów oraz koszt przygotowania.  
4. Zasady bezpłatnego korzystania z obiadów szkolnych określone są w odrębnych aktach 
prawnych znajdujących się w sekretariacie Szkoły. 
5. Dziecko na obiady szkolne może być zapisane tylko przez Rodziców/Prawnych Opiekunów - 
po uprzednim pobraniu Karty Obiadowej - wypełnieniu jej, a następnie złożeniu u 
Intendentki.  
6. Jadłospis i informacja o odpłatności za obiady znajduje się na tablicy ogłoszeń szkoły, 
świetlicy i stołówki oraz na stronie internetowej świetlicy www.swietlicasp9pruszkow.home.pl. 
7. Odpłatność za obiady należy uregulować w kasie szkoły, z góry za każdy miesiąc, do 10. 
każdego miesiąca, po tym terminie obiady będą wstrzymane.   
8. Odwołanie obiadów należy zgłosić w danym dniu - najpóźniej do godz. 8.30 u Intendentki, w 
świetlicy, w sekretariacie szkoły (tel. 758 - 67 – 48 - sekretarka automatyczna czynna całą 
dobę) lub w kuchni (dotyczy to także dzieci, które mają obiady refundowane). 
9. Potrącenia za obiady (tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności ucznia 
przez Rodziców/Prawnych Opiekunów) są uwzględniane dopiero w następnym miesiącu. Za 
zgłaszanie nieobecności dzieci na obiadach odpowiedzialni są TYLKO rodzice/prawni 
opiekunowie. 
10. W stołówce obowiązuje tylko obuwie zmienne.    
11. W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z obiadów (Rodzice lub inne osoby 
obce nie mogą wchodzić do stołówki). 
12. W stołówce obowiązuje cisza. 
13. W razie nieobecności ucznia na stołówce, obiady nie będą wydawane „na wynos”, a obiad 
zostanie poddany utylizacji. 
14. Kart obiadowych nie wolno wynosić ze stołówki. 
15. Rodzice/Prawni Opiekunowie, co roku, mają obowiązek zakupić okładkę na Kartę 
Obiadową. 
16. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, należy pamiętać o wypisaniu dziecka z 
obiadów szkolnych, w przeciwnym wypadku opłata będzie nadal naliczana. 
17. W przypadku negatywnego zachowanie się Uczniów w stołówce Szkolnej będą stosowane 
następujące czynności: 
- indywidualna rozmowa Nauczyciela Dyżurującego z Uczniem  
- zwrócenie uwagi wobec innych Uczniów 
- powiadomienie Wychowawcy Klasy 
- wezwanie Rodziców i rozmowa z Nimi w obecności Ucznia, Wychowawcy Świetlicy, 
Wychowawcy Klasy 
- rozmowa Ucznia z Pedagogiem i Uczniem w obecności Wychowawcy Świetlicy 
- rozmowa Ucznia z Dyrektorem Szkoły w obecności Wychowawcy Świetlicy i Rodziców 
- czasowe zawieszenie korzystania ze stołówki określone przez Dyrektora Szkoły w obecności 
Rodziców, Ucznia i Wychowawcy Świetlicy 
- wykluczenie korzystania ze stołówki szkolnej. 
18. Wszelkie informacje dotyczące pracy stołówki są ogłaszane na tablicach informacyjnych 
szkoły i świetlicy oraz stronie internetowej. 
19. Opłata za obiady od września MUSI być dokonywana w momencie zapisywania dziecka na 
obiady. Decyzją Urzędu Miasta w Pruszkowie, szkoła nie może mieć oszczędności pozostałych 
z poprzedniego roku szkolnego i to powoduje brak pieniędzy na zakupy związane z obiadami 
na początku następnego roku szkolnego. 
20. W innych sprawach stosuje się Regulamin i Statut Szkoły.                        

DYREKTOR SZKOŁY 


