
Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 
 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach mojego syna / córki 

 .........................................................................................w miesiącu / tygodniu .........................................................  
(imię i nazwisko, klasa ) 

Zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW ZE STOŁÓWKI 

SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im.mjr. JANA PIWNIKA „PONUREGO” W 

STARACHOWICACH 

(miejscowość, data)  (podpis rodzica, opiekuna) 

Regulamin korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej 

1. Korzystanie z obiadów od początku roku szkolnego należy zadeklarować u intendenta do  
5-go września, natomiast korzystanie z obiadów od początku innego miesiąca roku 
szkolnego należy zadeklarować u intendenta do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc 
korzystania z obiadów (korzystanie z obiadów w konkretnym tygodniu należy zadeklarować 
do piątku poprzedniego tygodnia) 

2. O rezygnacji z jedzenia obiadów należy ( pisemnie ) poinformować intendenta na co 
najmniej 3 dni przed końcem miesiąca ( poniżej wzór informacji o rezygnacji) 

3. Wpłaty na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły przez Sekretarza szkoły do godziny 
10-tej oraz przez intendenta w stołówce lub pomieszczeniu księgowości szkoły w godz. 
11.15 - 17.00 do 10-tego, 20-go i w szczególnych przypadkach do ostatniego dnia miesiąca. 

4. Odliczenia za niezjedzone obiady mogą zostać dokonane jedynie po wcześniejszym 
(poprzedni dzień do godz. 12.00 ) zgłoszeniu do intendenta lub sekretariatu szkoły 
nieobecności. 

5. Obiad może jeść jedynie osoba, która za niego zapłaciła. 
6. Obiady wydawane są uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z harmonogramem 

przerw umieszczonym w stołówce szkolnej. 
7. Do stołówki nie można wchodzić z plecakiem, w kurtce czy niezmienionym obuwiu. 
8. Podczas posiłku należy zachowywać się cicho i kulturalnie. 
9. Zabrania się przebywania rodziców/opiekunów w stołówce szkolnej podczas wydawania 

obiadów. 

 
Wzór informacji o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej 

Informuję, że moje dziecko .............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, klasa) 

nie będzie korzystało z obiadów w stołówce .........................................................................................................................  
( miesiąc lub tydzień, rok ) 

szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach  

 

 

 

(miejscowość, data)       (podpis rodzica, opiekuna) 


