
 

Regulamin stołówki szkolnej 
 
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy Szkoły 

 
2. Obiady wydawane są w godzinach 12.00 do 14.00 lub w uzgodnionym czasie. 

 
3. Zapisu na obiady można dokonać poprzez wpłatę należności bezpośrednio w stołówce szkolnej lub na konto podane w 
informacji „cennikowej” i wypełnieniu karty zgłoszeniowej ucznia.   

 
4. Miesięcznej wpłaty za obiady ( cena x ilość „szkolnych” dni w miesiącu) należy dokonać z wyprzedzeniem, do końca 
poprzedniego miesiąca. Informacja o kwocie jest podawana na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń 
i w stołówce.  
 
5. Karta zgłoszeniowa, to deklaracja, w której rodzic/opiekun umieszcza swoje dane kontaktowe i określa sposób i termin 
płatności. Rezygnacja z obiadów powinna być dokonana najpóźniej dzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. 

 
6. Istnieje możliwość wykupienia obiadów abonamentowych na konkretne dni tygodnia, np. poniedziałki, środy i czwartki lub 
określoną ilość dni, np. 10,  a także abonament jedynie na zupę lub drugie danie (zgodnie z ilością dni w danym miesiącu). 
Można też wykupić pojedynczy obiad w danym dniu, do godz. 11.00  /droższy o 1 zł/                                                                                                                  

 
7. Odwołania obiadów z powodu zaplanowanych wycieczek lub wyjść ze szkoły należy dokonywać dzień wcześniej 
do godz. 14:30.  Odliczeń za czasową nieobecność na obiedzie dokonuje się przy wpłacie  należności za obiady w 
następnym miesiącu (oprócz czerwca). Przy dłuższej chorobie w czerwcu, proszę o kontakt. Przy wpłacie przelewem, 
odliczeń dokonujemy po uprzednim ustaleniu kwoty odliczenia. Można to zrobić telefonicznie( poniżej telefon do kuchni) lub 
mailowo.  Kwota za niezgłoszoną nieobecność nie może zostać odliczona.                                                                                                           

 
8. Nieobecność ucznia na obiedzie powinna być zgłoszona SMS-em do godz. 8.00 danego dnia na nr telefonu 
bezpośrednio do kuchni: 698 263 802.  Obiad ucznia nieobecnego w szkole, można, po uprzednim zgłoszeniu, odebrać w 
jednorazowym opakowaniu /1 zł/ 
 
9. W stołówce i na stronie internetowej szkoły znajduje się tygodniowy jadłospis. 
 
10. W stołówce obecni są tylko uczniowie spożywający obiad. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady 
kulturalnego zachowania, oraz zasady określone przez nauczycieli w związku z reżimem sanitarnym (czas pandemii COVID 
19) 
 
11. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.  
 
Kontakt : Anna Wilczek, tel.   602 469 657, adres e-mail:  biuro@wiler.com.pl  
                Kuchnia, tel. 698 263 802 
                 
 
 


