
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁAŃCUCIE 

 

I Zasady korzystania z jadalni szkolnej 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele. 

W przypadku ograniczonej ilości wydawanych posiłków pierwszeństwo z korzystania  

z posiłków posiadają dzieci z edukacji wczesnoszkolnej i uczniowie z uwzględnieniem ich 

sytuacji materialnej i rodzinnej. 

Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne. 

Wysokość opłat za posiłki ustala się odrębnym zarządzeniem dyrektora . 

Zapisu dziecka na obiady dokonuje rodzic/prawny opiekun poprzez złożenie w szkole 

uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, którą można pobrać w jadalni,                              

w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.sp1lancut.pl. 

Obiady są wydawane pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w kilku turach 

obiadowych wg zamieszczonego na drzwiach jadalni harmonogramu klas. 

Podczas przerw obiadowych w jadalni mogą przebywać tylko ci uczniowie, którzy są zapisani 

na posiłki. 

Odpisy są realizowane tylko w przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna 

nieobecności dziecka w szkole od 1. dnia tej nieobecności do godz. 8.00 (tel. do 

szkoły:172253140). Odpisy nie będą dokonywane wstecz. 

Odpisy są dokonywana od 3. dnia nieobecności dziecka w szkole. Nie ma odpisów 

jednodniowych  i dwudniowych. 

W przypadku klasowych wyjazdów, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych itp. 

listę uczniów, którzy będą nieobecni w szkole, przekazuje do kuchni wychowawca lub 

przewodniczący klasy na tydzień przed planowanym przedsięwzięciem.   

Uczeń może zapisać się na obiady i zrezygnować z nich w dowolnym momencie roku 

szkolnego. Istnieje możliwość korzystania z posiłków w wybrane, stałe dni tygodnia. Pisemną 

rezygnację z obiadów składa rodzic/prawny opiekun.  

Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do zapłaty za obiady do 10. każdego miesiąca. Wpłaty  

dokonywane są przelewem na rachunek szkoły: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354 

 Uczniom korzystającym ze stołówki zostaje przypisany numer na liście obiadowej. 

Informacja o wysokości wpłaty za dany miesiąc będzie umieszczana na stronie szkoły  

w zakładce „Stołówka” oraz na tablicy „Aktualności świetlicowe” na parterze ( numer i kwota 



do zapłaty). Opóźnienia we wpłacie należności mogą skutkować niewydaniem obiadu 

uczniowi.  

Uczniowie korzystający z obiadów refundowanych przez MOPS lub GOPS nie mogą 

odsprzedawać ich innym osobom. 

Rodzice/opiekunowie uczniów korzystających z dofinansowania są zobowiązani do 

dostarczenia do szkoły decyzji wydanej przez MOPS lub GOPS do dwóch tygodni po ich 

wystawieniu przez wyżej wymienione urzędy.  

Rodzice/opiekunowie uczniów korzystających z dożywiania refundowanego mają obowiązek 

niezwłocznego poinformowania szkoły o nieobecności dziecka w celu dokonania odpisu. 

II W czasie posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu jadalni, podlegają karom przewidzianym                  

w prawie szkolnym. 

III Dokumentacja związana z dożywianiem 

*regulamin jadalni szkolnej 

*karty zgłoszenia na obiady wraz ze zgodą rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych 

osobowych w nich zawartych 

*listy obiadowe 

*zestawienia płatności przelewem 

*decyzje z MOPS i GOPS 

*listy dla MOPS i GOPS 

IV  Postanowienia końcowe 

 Postanowienia powyższego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z dożywiania 

w tutejszej placówce.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.   

 


