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§1

Stol6wka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej im. J6zefa Pilsudskiego w Nowej Wsi.

§2
Ze  stol6wki  szkolnej  moga korzysta6  uczniowie  Szkoly  Podstawowej  im.  J6zefa  Pilsudskiego  w
Nowej Wsi.

§3
1.    Podstawa   korzystania   z   posilku   w   stol6wce   szkolnej   jest   zlozenie   przez   rodzica   w

sekretariacie szkolnym karty  zgloszenia dziecka na obiady (zalacznik nr 1 ).
2.    Oplata za posilki ustalanajest w okresach miesi?cznych.
3.   Informacja o  wysoko§ci  wplat  za obiady  za poszczeg61ny  miesiac  znajduje  si?  na  stronie

intemetowejszkolywzakladce„Stol6wka"oraznatablicyogloszefiwbudynkuszkoly.
4.   Odplatnos6    za    korzystanie    z    posilk6w    w    stol6wce    szkolnej    wnoszona   jest    w

nieprzekraczalnym terminie do 5- tego dnia kazdego miesiaca za in-c biezacy na konto
bankowe szkoly:

Szkola Podstawowa im. J6zefa Pilsudskiego w Nowej Wsi
141090 1939 0000 0001 0759 3125

W   tytule   przelewu/wplaty   naledy   wpisa6..   imie   i   nazwisko   dziecka,   klasa,   miesiqc   za   kt6ry
dokonywana j est optata.

5.   W  przypadku  galkQrird  rezygnacji  z  posi{k6w  fckt  ten  nalezy  zglosi6  upowaznionemu
pracounikowi  szkoly  do  ostatniego  roboczego  dnia miesiaca,  w kt6rym  dziecko  aktualnie
korzysta z posilk6w.

6.    W przypadku rezygnacji w danym dniu/dniach fakt ten nale2y zglosi6  dzieri wczesniej  do
godz.13.00. Nalezno§6 za odwolany obiad/obiady zostaje zarachowana na poczet wplat za
miesiac   nast?pny.   Nale2no§6   t?   nalezy   rozliczy6   przy   najblizszej   platno§ci   poprzez
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niezjedzonyposilek-niemamozliwo§cizwrotunalezno§cizanieodebraneposilki.

8.    W sytuacji gdy nieobecnos6 nie zostala zg{oszona, posilek mozna odebra6 w godz. od  11.00
do  13.00 danego dnia.

§4
1.    Posilki wydawane sa w godzinach od 11.30 do 11.45.
2.    W  przypadku  wi?kszej  liczby  ch?tnych  i    zaistnienia  konieczno§ci  podzialu  uczni6w  na

grupy,  posilki moga bye wydawane w podziale na dwie tury tj .:
a)    od godz.10.35  do  10.45
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§5
1.    Podczas wydawania posilk6w zakazuje si? wstepu na stol6wk? osobom kt6re nie korzystaja

z obiad6w.
2.    Uczeri  zobowiazany  jest  przed  posilkiem  umy6  r?ce  a  podczas  spozywania  posilku  do

kulturalnego zachowania si?.
3.    W   stol6wce   zabrania   si?   biegania,   przepychania   oraz   utrudniania   innym   uczniom

spozywania   posilku.    Jakakolwiek   przemoc   slowna   badz   fizyczna   sa   podstawa   do
wyproszenia ucznia ze stol6wki szkolnej .

4.    Po spozyciu posilku brudne naczynia nalezy odnie§6 w wyznaczone miejsce i niezwlocznie
opusci6 stol6wk?.

5.    Kazdy uczeh korzystajapy z obiad6w zobowiazany jest do  kulturalnego  zachowania si?  w
stosunku  do  personelu kuchni  oraz  os6b  dyzurujacych,  a takze  przestrzegania regulaminu
stol6wki szkolnej .

§6
1.    Osobami do kontaktu w sprawie obiad6w sa wyznaczeni pracownicy szkoly:

a)   Karolina Kot tel.  kontaktowy:   691249 854  (mozna dzwoni6 wylacznie w dni robocze
w godz. od. 7.00 do  15.00)

b)   Jadwiga Wojciechowska tel.  kontaktowy:  75 736 2081  (mozna dzwoni6 w dni robocze
w godz. od.  7.00 do  15.00).

§7
Powyzszy regulamin wchodzi w Zycie z dniem 07.11.2022 r.
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SZKot.A  PODSTAWOWA
I.rn.  J6zefo  PjJsudskiego

w Nowei Wsi
Nowa  W.ies 26a`  59-730 Novyogrodziec

tel./(Liks  75  736 20 83:   tel.  75  736 22 43
NIP    5`2.180.04-06   REGON:  001179171

Zalacznik Nr I  do
Regulaminu stol6wki szkolnej

w Szkole Podstawowej  im. J6zefa Pilsudskiego
w Nowej Wsi

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JOZEFA PILSUDSKIHGO W NOWEJ WSI

NAZWISKO I IMIE

KLASA:

OD MIESIACA:

UWAGA!
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Przypominamy  ,  i2 odplatno§6  za korzystanie  z posik6w w stof6wce  szkolnej  wnoszona
jest w nieprzekraczalnym terminie do 5- tego dnia kazdego  miesiaca za in-c biezacy na
konto bankowe :

Szkola Podstawowa im. J6zefa Pilsudskiego w Nowej Wsi
1410901939 0000 0001 0759 3125

W  tytule  przelewu^vplaty  na]eky  wpisa6:  imie  i  nazwisko  dziecka,  klasa,  miesiac  za
kt6ry dokonywana jest oplata.

>   W  przypadku  nieobecno§ci  zgloszonej  do  godz.   13.00  dzieh  wcze§riej,  naleznos6  za
odwolany  obiad  zostaje  zarachowana  na  poczet  wplat  za  miesiac  mast?pny.  Nalezno§6  t?
nalezy rozliczy6 przy najblizszej platno§ci poprzez pomniejszenie wplaty na kolejny miesiac.
W tym przypadku nalezy wczesniej  skontaktowa6  sic  ze  szkolq w celu ustalenia wysokosci
"llkl,\ `

>     Nie zgloszenie w podanym terminie , powoduje skutek finansowy w postaci zaphacenia
za nie zjedzony posi{ek -nie rna mozliwo§ci zwrotu za nieodebrane posilki.
W sytuacji gdy nieobecno§6 nie zostala zgloszona, mozna odebra6 posilek w wyznaczonych
godzinach.

>   Nie uiszczenie oplaty za  in-c do dnia 5-tego danego in-ca powoduje wykreslenie dziecka
z   obiad6w  w  mast?pnym   miesiapu   bez   mozliwo§ci   zadeklarowania  ch?ci   z  korzystania
posilk6iv na miesiap nast?pny do momentu uregulowania nalezno§ci.
>     Calkowita  rezygnacja  z  posik6w  musi  by6  zgloszona    sekretariatu  szkolnego  dzieh

wczesniej.
Osobv do kontaktu:

1)   Karolina  Kot  tel.  691249  854  /"o272cz  cha4/o72z.C  i4;t;Z¢cz#je  w  c777z.  robocze  w  gock.   oc7.
7.00 do  15.00).

2)   Jadwiga Wojciechowska tel.  75  736  2083  /7#o2#cz  czzi4;o#z.C w  c7#z. robocze  w goczz.  oc7.
7.00  do  15.00)

( podpis rodzica )

( tel.  kontaktowy )
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