
 
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 25 
w roku szkolnym 2021/2022 
 
Stołówkę szkolną prowadzi FHU MARBO Marta Wachulec  
Kontakt Tel.     696 423 597 
Nr konta     47  1050  1445  1000  0091  3776 8769 
Posiłki przygotowywane są na miejscu 
 
W związku  z epidemią  korona wirusa w trosce o bezpieczeństwo Dzieci korzystających 
z posiłków firma wprowadza dodatkowe procedury kontroli pracowników, kontroli 
dostawców oraz dodatkowe procedury dezynfekcji. 

 
I.  Uprawnieni do korzystania ze stołówki 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania obiadów, do których uprawnieni są 
-  uczniowie SP 25  wnoszący opłaty indywidualne 
-  uczniowie SP 25,  których dożywianie finansuje lub  
   dofinansowuje MOPS lub inni sponsorzy  

            -  pracownicy SP 25  
            -  na wynos rodzice, dziadkowie, rodzeństwo  
 
II. Odpłatność za obiady 

1. Obiady wydawane są przez cały okres roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od 
zajęć dydaktycznych. 

2. Koszt jednego obiadu wynosi 12,00  zł  (wsad do kotła + media + obsługa+ VAT). 
Cena posiłku jest stała przez cały okres roku szkolnego  z wyłączeniem sytuacji 
wyjątkowych (tj. np. zaistnienie czynników niezależnych polegających na znacznym 
wzroście cen żywności lub kosztów utrzymania –czynsz, media, podatki, bądź też 
drastycznego i długotrwałego spadku liczby zamawianych posiłków względem ilości 
zakładanej w kalkulacji). Informacja o ewentualnych zmianach zostanie podana  
z miesięcznym wyprzedzeniem. 

     3.    Opłatę za posiłki na bieżący miesiąc wnosi się z góry do ostatniego dnia  
            roboczego poprzedniego miesiąca, zgodnie z informacją na drzwiach  
            wejściowych do stołówki szkolnej i stronie internetowej szkoły, z wyjątkiem  
           września, gdzie wpłaty dokonujemy do 10-go września.          
     4.    Wpłaty należ dokonywać przelewem na konto  
            47 1050 1445 1000 0091 3776 8769            
     5.    Istnieje możliwość  wykupienia obiadów na poszczególne dni tygodnia  
            (np. poniedziałki, środy, piątki), ale wpłata musi być dokonana również  
             z góry. 
     6.    Można wykupić też posiłek jednorazowo w danym dniu (ilość 
            ograniczona do wyczerpania dostępnych porcji). Zgłoszenia  należy dokonać 
             do godz. 10  pod nr tel. 696 423 597 a wpłaty dokonać w tym samym dniu. 
     7.    Rodzice uczniów korzystających z obiadów finansowanych lub  
            dofinansowywanych przez MOPS zobowiązani są do dostarczenia   
            kserokopii decyzji  wydanej przez MOPS (oryginał do wglądu) min. 3 dni 
            przed terminem rozpoczęcia korzystania z posiłków.    



 
  
III.    Wydawanie obiadów 

1. Obiady wydawane są zgodnie z ustalonym harmonogramem 
             w grupach klasowych z zachowaniem ustalonych zasad bezpieczeństwa.             
      2.   Po każdej grupie następuje  dezynfekcja stolików i krzeseł oraz wietrzenie jadalni. 

3. Obiady wydawane są na podstawie list klasowych. 
4. Jeżeli abonament obiadowy nie zostanie uregulowany w terminie uczeń może nie 

otrzymać obiadu. 
5.  Na drzwiach wejściowych do stołówki szkolnej i stronie internetowej szkoły 

wywieszony jest tygodniowy jadłospis opracowany zgodnie z zasadami racjonalnego  
             żywienia i zastosowaniem systemu HACCP oraz kalkulacją kosztów. 
       6.  Receptury posiłków, skład ilościowy i jakościowy oraz wykaz alergenów 
            znajdują się u właściciela firmy. 
 
IV.   Odwoływanie obiadów, rozliczanie nieobecności, całkowita rezygnacja   
            z obiadów 
  1.   W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka na obiedzie (choroba,  
        zdarzenie losowe) istnieje możliwość dokonania odpisu tzn. przeniesienia  
        wpłaconej w danym miesiącu kwoty na poczet następnego miesiąca pod  
        warunkiem dokonania zgłoszenia o nieobecności dziecka w pierwszym  
        dniu nieobecności do godz. 830 pod nr tel. 696 423 597. 
  2.  W przypadku czasowego zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusa wpłaty ulegają 
przesunięciu  na okres po powrocie dzieci do szkoły.  
  3.  W przypadkach losowych obiady mogą być odbierane na wynos, po  
       wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, posiłki wydawane są pojemnikach 
jednorazowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  (dopłata do pojemników 2 zł). 
  4.  W miesiącach grudniu i czerwcu z uwagi na koniec okresów  
        rozliczeniowych odpisy nie będą przyjmowane. Wszelkie 
       planowane nieobecności należy zgłosić dokonując wpłaty, w przypadku 
       zdarzeń losowych obiad należy odebrać na wynos.  
  5.   W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić min.  
         3 dni robocze wcześniej przed rozpoczęciem nowego miesiąca, w przeciwnym razie 
odpłatność za obiady będzie dalej naliczana. Zgłoszenia może dokonać tylko rodzic lub 
opiekun prawny dziecka. 
 
V.  Zasady zachowania w stołówce szkolnej 
1. Uczniowie korzystający z obiadów przed wejściem na jadalnię 
    myją dokładnie ręce  i dezynfekują. 
2. Uczniowie wchodzą do stołówki bez odzieży wierzchniej.  
3. Na stołówkę nie wnosimy  zbędnych przedmiotów jak np. telefon, zabawki, książki itp.     
4. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas spożywania obiadów czuwa 
    dyżurujący nauczyciel (wychowawca klasy lub wychowawca świetlicy).         
5. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania (nie należy 
prowadzić głośnych rozmów, biegać lub prezentować innych niestosownych zachowań). 
6. Zabrania się wynoszenia ze stołówki naczyń, sztućców i innych elementów wyposażenia. 



7. W godzinach wydawania obiadu do stołówki szkolnej wchodzą tylko uczniowie mający 
opłacony posiłek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


