Regulamin stołówki szkolnej obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach
1. Złożenie deklaracji jest wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych w roku szkolnym
2018/19 .

2. Zapisy na obiady szkolne dokonywane są u p. intendentki .
3. W przypadku rezygnacji z wyżywienia należy złożyć każdorazowo pisemne oświadczenia
do p. intendentki na dwa dni przed końcem miesiąca opłaconego.
4. Wpłaty za korzystanie z posiłków należy dokonać u intendentki lub na konto :
63 1090 1564 0000 0001 3729 9530 w terminie do 15 –go dnia każdego miesiąca

5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać odpisu za wyżywienie zgłaszając
nieobecność osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30 tel. 68 3712509 lub tel. 517 483 264
Tylko na tej podstawie dokonane będą odpisy w następnym miesiącu.
6. Jeśli nieobecność dziecka będzie zgłoszona po godz.8.30 odliczenie dokonywane będzie od
dnia następnego .
7. Odpłatność za wyżywienie wnosi się za miesiąc z góry ,odpis dokonywany jest za poprzedni
miesiąc .
8. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca
uczniowie zalegający z opłatami otrzymają upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także
wychowawcom klas .
9. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
10. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.40 -14.00 wg harmonogramu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej
Zgłaszam moje dziecko ....................................................................................... ucznia klasy …………
do korzystania ze stołówki szkolnej od dnia ……………………………………………………….. do 19.06.2019r.
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………………………………………………………..
Tel. do rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę wskazać posiłki wybrane dla dziecka ( postawić znak X )
•
•

Zupa
( 1 zł )
…………
II danie ( 2,50 zł ) ………..

Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnej opłaty z tytułu żywienia dziecka .
Termin do 15 –go każdego miesiąca

Brody dn. …………………………………….

Podpis rodzica ……………………………………

Godziny wydawania posiłków :
9.40 – 9.50

- zupa

klasy I - III

10.35- 10.45

- zupa

klasy IV - III G

11.30 – 11.45

- 2 danie klasy I - III

12.30-12.50

- 2 danie klasy IV – VI

13.35 – 13.50

- 2 dania klasy VII – III G

