
REGULAMIN 

 OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE 

1. W Szkole Podstawowej w Młochowie można wykupić obiady tylko dla dziecka 

będącego uczniem szkoły. 

2. Na obiady dzieci zapisywane są wyłącznie w sekretariacie poprzez wiadomość 

skierowaną do sekretariatu na LIbrusie. Zgłoszenia telefoniczne nie będą 

akceptowane.  

3. Można wykupić cały obiad lub tylko jedno danie (nie dotyczy oddziału „0”). 

4. Dzieci z oddziału „0” otrzymują posiłek składający się z drugiego śniadania, obiadu, 

podwieczorku. Wyżywienie w oddziale „0” jest niepodzielne.  

5. Zmian w rodzaju posiłku dla dziecka można dokonać po upływie pełnego miesiąca 

(nie dotyczy oddziału „0”). 

6. Opłaty za obiady należy dokonywać z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, tzn.,           

że najpóźniej tego dnia opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym.  

7. Opłaty przyjmowane są wyłącznie przelewem na podany numer konta  

 09 1020 1055 0000 9602 0478 0252 PKO Bank Polski SA. 

8. W przypadku nie uregulowania należności w wyznaczonym czasie, obiad dla dziecka 

nie będzie zamawiany od 6-go dnia danego miesiąca. 

9. Do godz. 8.30 należy zgłaszać nieobecność dziecka w szkole, w przeciwnym razie 

rodzice poniosą koszty zamówionego posiłku.  

10. Nieobecność należy zgłaszać wyłącznie poprzez wiadomość skierowaną                    

do sekretariatu na Librusie. 

11. Kwota za niewykorzystane obiady odliczona będzie w następnym miesiącu. 

12. Informację o kwocie do uregulowania za obiady otrzymają Państwo na Librusie. 

Dopiero po otrzymaniu wiadomości proszę dokonać płatności. 

13. We wszystkich sprawach związanych z posiłkami należy kontaktować się pisemnie 

bezpośrednio z sekretariatem szkoły. 

14. Przerwa obiadowa dla klas I-VIII w  godz. 11.30-11.50. 

15. Przerwy na posiłki dla oddziału „0” wg odrębnego harmonogramu. 

16. Zamówiony obiad dziecko zobowiązane jest zjeść w stołówce, w porze obiadu, nie ma 

możliwości zabierania posiłku do domu. 

17. Dzieci spożywają posiłek mając na uwadze zasady kulturalnego zachowania się przy 

stole. 

18. Zapisane dziecka na obiady jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

Dyrektor szkoły 

Anna Rudecka 


