SPW.4321.1.

SPW.4321.1.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
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w formie cateringu w roku szkolnym 2018/2019
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Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................

Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................

Klasa: .................... wychowawca: .........................................................................

Klasa: .................... wychowawca: .........................................................................

1) Dodatkowe informacje o dziecku (alergie pokarmowe, itp.):

2)

1) Dodatkowe informacje o dziecku (alergie pokarmowe, itp.):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Zapoznałem(am) się z Regulaminem stołówki i akceptuję jego zasady

………………………
Miejscowość i data

………………………
podpis rodzica
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Zapoznałem(am) się z Regulaminem stołówki i akceptuję jego zasady

………………………
Miejscowość i data

………………………
podpis rodzica

REGULAMIN STOŁÓWKI-– ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW
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Z obiadów w formie cateringu może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
Termin rozpoczęcia dożywiania w stołówce – 01.10.2018 r.,
Termin zakończenia dożywiania – 20 czerwca 2019 r.
Korzystanie z posiłków może nastąpić od następnego dnia po złożeniu Karty
Zgłoszenia Ucznia Na Obiady w sekretariacie szkoły.
Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą odpłatność w wysokości 4,90 zł za
jeden posiłek.
Płatności za obiady należy dokonywać u intendenta w budynku B szkoły
(ul. Wiatraczna 8) do dnia 10 każdego miesiąca z góry.
Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu
należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej, a w wyjątkowych sytuacjach
w dniu nieobecności dziecka do godz. 7.45.
Odpisy mogą być dokonywane:
a. osobiście,
b. telefonicznie – tel. 600-156-614; (48) 618 25 17
c. przez e-dziennik do pracownika szkoły – pani Jolanty Kokoszki.
W przypadku braku zgłoszenia o którym mowa w ust. 8, rodzic ponosi pełne
koszty niespożytego posiłku.
Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są
w następnym miesiącu (np. nieobecność na obiedzie w miesiącu październiku
uwzględniona zostanie w listopadzie).
W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy ten fakt zgłosić
w formie pisemnej ze wskazaniem dokładnej daty – przynajmniej na 1 dzień
wcześniej. Zgłoszenie rezygnacji można złożyć w sekretariacie lub przez
e-dziennik do pracownika szkoły – pani Jolanty Kokoszki.
Uczniowie spożywający obiady zobowiązani są do właściwego zachowania się
w stołówce.
Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają
dyżurujący nauczyciele i inne odpowiedzialne osoby.
Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 – 12.00.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie stołówki o czym
poinformowani zostaną rodzice i uczniowie.
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