
Warunki korzystania przez uczniów z obiadów określa § 36 Statutu Szkoły  

 

Wyciąg ze Statutu Szkoły:  

§ 36 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole wydawane są posiłki w formie 

dwudaniowego obiadu. 

2. Warunki korzystania z obiadów:  

1) z obiadów szkolnych mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Malcu;  

2) z obiadów korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz tacy uczniowie, 

których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach.  

3. Odpłatność za obiady:  

1) zapisów na obiady dokonuje się na cały rok;  

2) opłata za jeden obiad wynosi 3 zł od ucznia;  

3) w sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z 

miesięcznym wyprzedzeniem;  

4) w związku ze świadczeniem usług związanych z żywieniem dziecka, z rodzicem zostaje 

zawarta umowa, której warunki rodzic jest zobowiązany przestrzegać;  

5) opłatę za wyżywienie uiszcza się z dołu w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dana osoba korzystała z obiadu;  

6) opłaty można dokonać przelewem bankowym na rachunek Zakładu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Kętach lub w kasie tego zakładu;  

7) dopuszcza się zgłoszenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Malcu u sekretarza 

nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi nienaliczenie 

kwoty w następnym miesiącu za nieskorzystanie z obiadu w danym dniu;  

8) brak zgłoszenia nieobecności z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem nie uprawnia 

do odliczeń;  

9) istnieje możliwość zastępstwa koleżeńskiego podczas nieobecności uprawnionego do 

korzystania z obiadu. W takim przypadku przy odbiorze obiadu uczeń podaje nazwisko 

tego, który go upoważnił do obiadu oraz przyczynę jego nieobecności.  

4. ……………………………………………… 

5. Zasady wydawania obiadów:  

1) obiad jest wydawany na przerwie od godz. 11.25 do 11.45 w sali nr 4 na parterze;  



2) w tym czasie w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie spożywający obiad;  

3) obiad jest spożywany tylko w wymienionej sali i zakazuje się wynoszenia posiłku lub 

jego części poza wyznaczoną salę;  

4) uczeń może spożywać obiad do dzwonka na lekcję – po nim jest zobowiązany opuścić 

salę i udać się na zajęcia lub do świetlicy.  

6. Zasady zachowania się podczas obiadu:  

1) podczas spożywania obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania zarówno 

wobec pracowników, jak i siebie nawzajem;  

2) obiad jest spożywany przy stoliku wskazanym przez nauczyciela;  

3) po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, posprzątać 

po sobie i zasunąć krzesło;  

4) nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwa dyżurujący 

nauczyciel. 

 

 

 

 


