
ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ                                                     

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 9  Z  ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  
W INOWROCŁAWIU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/21 
 

Zwracam się z prośbą o możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej: 

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

 Klasa                             ................................................................................ 

 Data rozpoczęcia korzystania z obiadu w szkole......................................… 

 Adres zamieszkania……………………………………………………….. 

 nr konta bankowego… ……………………………………………………. 

 telefon kontaktowy do rodzica…………………………………………….. 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W INOWROCŁAWIU 
1.Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 zostały opracowane  

na podstawie Uchwały Nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 

2008r. 
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
    a/ uczniowie , wnoszący opłaty indywidualne 
    b/uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS lub GOPS 
    c/pracownicy zatrudnieni w szkole 
3.Wysokość miesięcznej opłaty jest równa iloczynowi dni pracy stołówki szkolnej w miesiącu 

i dziennej stawki opłaty ustalonej dla wydawanych posiłków. 

4. Informację o wysokości opłaty uzyskujemy telefonicznie od intendenta szkoły tuż po 1-ym 

    każdego miesiąca.  

5.Opłatę wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 10-go każdego miesiąca na konto 

PKO BP  42 1020 1505 0000 0602 0183 4043 
6. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie do czasu uregulowania płatności-nie mogą 

korzystać ze stołówki. 
7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce / nie na wynos/ 
8.W przypadku  nieobecności w szkole (choroba, inny powód) w celu dokonania odpisu 

należy zgłosić ten fakt dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00  pod nr  

52-35- 37-217 lub 608-08-88-10. 

9.Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc. 

10.Osoby , które nie zgłoszą nieobecności, nie otrzymają zwrotu za niewykorzystany posiłek. 

11.Wysokość opłaty za korzystanie w stołówce szkolnej przez ucznia : 

 ze śniadania (MOPS) 3,00zł 

 z obiadu 6,00 zł 

12.Zobowiązuje się wszystkich korzystających z obiadów  ( w przypadku uczniów-ich 

prawnych opiekunów ) do zapoznania się z powyższymi zasadami. 

13. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. 

 
                                                                                            Zgadzam się z warunkami regulaminu                                                    
 
                                                                                                             ……………………………………………… 


