
Załącznik nr 6  

REGULAMIN STOŁÓWKI  

Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi                           

w Białymstoku 

 

 

1. Regulamin opracowano na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. 

2. Prawo do korzystania ze stołówki mają uczniowie klas 0- VI oraz pracownicy szkoły. 

3. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu obiadowego                     

w terminie wyznaczonym przez kasjerkę szkolną w pierwszych dniach miesiąca               

w wyznaczonych godzinach. 

4. Jednostkowy koszt obiadów ustala intendent w porozumieniu z dyrektorem szkoły        

i może on być zmieniony w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen. 

5. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby lub innych przyczyn, zwrotowi 

podlega opłata za niewykorzystane obiady z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło 

zgłoszenie nieobecności. Powiadomienia należy dokonać w sekretariacie szkoły. 

Podobna procedura dotyczy przypadków przedłużenia nieobecności dziecka. 

6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu kilkudniowej wycieczki szkolnej 

nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia intendenta szkoły nie później niż dwa 

dni przed planowaną nieobecnością. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony 

będzie przy zakupie abonamentu w następnym miesiącu, po dokonaniu zwrotu 

niewykorzystanych kartek. 

7. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów osobom spoza placówki, za wyjątkiem 

emerytów i rencistów tej szkoły. 

8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, 

zmiany obuwia (dotyczy to także dni rekolekcyjnych, powrotów grupowych z kina 

czy teatru, itp. Tornistry należy zostawić w wyznaczonym miejscu na półkach przy 

stołówce. 

9. Obiady wydawane są w godzinach 11
15

- 14
00

. Uczniowie korzystają ze stołówki wg 

porządku umieszczonego na tablicy ogłoszeń. 

10. W dniach skróconych lekcji godziny wydawania posiłków zmieniają się. 

11. Rodzice, opiekunowie i inni nie stołujący się nie mogą wchodzić do jadalni                

ze względów sanitarno – epidemiologicznych oraz wychowawczych. 



12. Warunkiem otrzymania obiadu jest oddanie aktualnej karteczki obiadowej dyżurującej 

nauczycielce. 

13. W sytuacji zgubienia lub kradzieży abonamentu żywieniowego należy zgłosić ten fakt 

nauczycielce dyżurującej w stołówce oraz koordynator pracy świetlicy. Konsekwencją 

jest późniejsze spożycie przez dziecko posiłku (o godzinie 13
45 ) 

, gdy zostanie porcja 

obiadowa. 

 

 

 


