Nasz szkolny jadłospis układany jest z myślą o zapewnieniu naszym,
jedzącym w szkole obiady uczniom, wszystkich prawidłowych i zalecanych składników
pokarmowych takich jak: witaminy, węglowodany, białko, tłuszcze czy minerały,
potrzebne do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW
1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Wierzbicy oraz Publicznego Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka
w Wierzbicy.
2. Przewidywany termin rozpoczęcia dożywiania w stołówce – 02.09.2016 r., zakończenia
dożywiania 29 czerwca 2017 r.
3. Korzystanie z posiłków może nastąpić dnia następnego po złożeniu Karty Zgłoszenia Ucznia
Na Obiady /załącznik nr 1/w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 62.
4. Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą odpłatność w wysokości 4,00 zł /za jeden obiad/,
są to koszty produktów zużytych do jego przygotowania.
5. Płatności za obiady należy dokonywać u intendenta w budynku szkoły przy ul. Krasickiego 38
do dnia 10 każdego miesiąca /od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00/.
6. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić
przynajmniej dzień wcześniej. Odpisy mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie
(tel.048/618-20-24). Nie ma możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego
nieobecności. W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.
7. Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu
np. nieobecność na obiedzie w październiku uwzględniona zostanie w listopadzie.
8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku
nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie
wypisane z obiadów.
9. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są
o złożenie pisemnej decyzji rezygnacji w sekretariacie szkoły.
10. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie w stołówce szkolnej i zobowiązani są do
przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku
naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów).
11. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają dyżurujący
nauczyciele i inni odpowiedzialni.
12. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 - 13.00 .

