
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GNIEŹNIE 

 
1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym (stołówce), 
zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno sanitarno-higieniczne. 
 
2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 
środków higieny. 
 
3. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez 
rodzica/prawnego opiekuna w świetlicy szkolnej (Załącznik nr 1, Karta Zgłoszenia). 
 
4. Zapisy lub rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego następują z dniem 1-go dnia 
każdego miesiąca po zgłoszeniu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem mailem na adres: 
obiady@sp10.gniezno.eu 
 
5. Posiłki wydawane są zmianowo, spożywane przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy. 
 
6. Obiady wydawane są w godzinach: 
• 11.25 - 11.55 - klasy 1 i 2 
• 11.35 - 11.55 - klasy 3 
• 12.40 – 13.00 – klasy 4 i 5 
• 13.45 – 14.00 - klasy 6 i 8 
 
7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków, po każdej grupie czyszczone są blaty stołów i 
poręcze krzeseł. 
 
8. Podczas wydawania obiadów na stołówce zabrania się przebywania osobom nie 
spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 
 
9. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania 
na wydanie posiłku uczniowie ustawiają się w jednej kolejce. 
 
10. Zakazuje się nadmiernego, nieuzasadnionego poruszania się dzieci w stołówce. 
 
11. W przypadku zgłoszonych wcześniej wycieczek szkolnych, wyjść poza teren szkoły itp., 
obiad wydawany jest wcześniej po uprzednim ustaleniu pracowników kuchni z 
organizatorami wyjazdu. 
 
12. Koszt obiadu to: 
• dla ucznia – 5 zł 
• dla pracownika – 7 zł 
 
13. Odpłatność za obiady, za dany miesiąc należy dokonywać do 5-tego dnia każdego 
miesiąca: 
 
przelewem na konto szkoły: BS 329065 0006 0000 0000 9957 0001 
(w tytule przelewu należy umieścić : imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc) 
 



14. Obowiązuje terminowość uiszczania opłat za posiłki. Brak terminowej wpłaty skutkuje 
nie wydaniem obiadu. Nie dozwolone jest wpłacanie pieniędzy z góry za następny miesiąc.  
 
15. Opłatę za obiady należy uiszczać w całości (za cały miesiąc, nie na raty). Koszt obiadów 
w danym miesiącu oraz jadłospis na dany tydzień podawany jest do wiadomości 
zainteresowanych na tablicy ogłoszeń, przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej 
szkoły. 
  
16. Nie zwraca się nadpłaconych kwot. Istnieje natomiast możliwość odliczenia opłat za 
wyżywienie w kolejnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z obiadu w szkole  
danego dnia najpóźniej do godziny 9.00 mailem na adres: obiady@sp10.gniezno.eu 
 
17. Rozliczenie opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 20 
czerwca po uprzednim złożeniu wniosku (Załącznik nr 2, Wniosek) mailem na adres: 
obiady@sp10.gniezno.eu.  W tym miesiącu kończy się okres rozliczeniowy za dany rok 
szkolny. Nie ma możliwości odliczania obiadów we wrześniu. 
 
18. Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie. 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


