






Załącznik Nr 1

                                                                                        do REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. 
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

a.i.1.  Posiłki wydawane są podczas długich przerw, od godz. 11:15 do 11:30 dla uczniów klas I-V 
szkoły podstawowej oraz od godz. 12:15 do 12:30 dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej  
i uczniów oddziałów gimnazjalnych. Dzieci korzystające z opieki na świetlicy szkoły podstawowej 
spożywają posiłki w godz. 11:30 - 12:15 oraz 12:30 – 13:00.

a.i.2. Podczas  przerw  obiadowych  zabrania  się  pobytu  w  pomieszczeniach  stołówki  osobom 
nieuprawnionym ( np. uczniom nie spożywającym posiłku, rodzicom wszystkich uczniów).

a.i.3.  Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia tornistrów, teczek, 
plecaków itp. w wyznaczonym miejscu.

a.i.4.  Zakazuje  się  wnoszenia  na  stołówkę  telefonów  komórkowych  i  wszelkich  urządzeń 
elektronicznych.

a.i.5.  Należy zachować porządek i ostrożność przy odbiorze obiadów z kuchni oraz oddawaniu 
naczyń do okienka zmywalni. 

a.i.6.  Przed okienkiem kuchni, w którym wydaje się obiad obowiązuje kolejka w szeregu.

a.i.7.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:

- poruszać się spokojnie

- zachowywać się cicho ( nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować)

-  zostawić  po  sobie  porządek  (  odnieść  talerz,  zostawić  czyste  miejsce  na  stoliku,  wsunąć 
krzesło

- szanować naczynia i sztućce.

10. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.

11. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.

12. Wszelkie  uszkodzenia  i  nieprawidłowości  należy natychmiast  zgłosić  nauczycielowi  pełniącemu 
dyżur.

13. Za niewłaściwe zachowanie w stołówce szkolnej, naruszanie zasad zachowania, uczniowie mogą 
być karani zgodnie ze Statutem Szkoły.



Załącznik nr2 

do Regulaminu Stołówki Szkolnej  Publicznej Szkoły Podstawowej  

 nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

Rok szkolny…………………….

 Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Imię i nazwisko ucznia ................................................…………………klasa: ……………………………………….

                                                             

Adres zamieszkania dziecka ........................................................................................................ 

Imiona rodziców/opiekunów prawnych/…………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy  do rodziców/opiekunów prawnych:

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

e-mail do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko właściciela 
konta:

Adres właściciela konta:

Nr konta na który można 
dokonać zwrotów w 
przypadku nadpłaty:

Nr konta:   
…………………………………………………………………………………
………………...

…………………………………………………………………………………
…………………………………….

UWAGA!

WPŁATY ZA OBIADY PROSIMY DOKONYWAĆ  WYŁĄCZNIE PRZELEWEM  OD 1-go  DO 
10 –go  DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki korzystania z obiadów szkolnych zawartych w regulaminie stołówki 
szkolnej. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zs2.staszow.pl

Staszów, dn. ……………………….. ……………………………………………    

( podpis)



Informacja dla rodzica/opiekuna

UWAGA!

WPŁATY ZA OBIADY PROSIMY DOKONYWAĆ  WYŁĄCZNIE PRZELEWEM OD  1-go  DO  
10 -go  DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA. 

Dane do przelewu bankowego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie
im. I. J. Paderewskiego
 ul. Niepodległości 4
28-200 Staszów  

Nr konta na które należy dokonywać wpłat:      25 1020 4926 0000 1702 0158 9407 
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka , klasa, opłata za miesiąc ……….. .

 Nr telefonu do Kierownika Świetlicy:   15 864 41 49 wew. 39

e-mail: swietlicapsp2@gmail.com

W przypadku nieuiszczenia opłaty w w/w terminie obiady nie będą wydawane.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki korzystania z obiadów szkolnych zawartych w regulaminie stołówki 
szkolnej. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zs2.staszow.pl

http://www.zs2.staszow.pl/


Załącznik nr 3  

Regulaminu Stołówki Szkolnej  Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

 

   KARTA ZGŁOSZENIA  NA OBIADY

Rok szkolny 2018/2019

 Imię i nazwisko  pracownika szkoły: 

 ................................................………………………………………………………………………………

nauczyciel/pracownik niepedagogiczny (*niepotrzebne skreślić)

                                                                  

Adres zamieszkania:    ...................................................................................................................... 

Tel. kontaktowy::

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

e-mail do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko właściciela 
konta:

Adres właściciela konta:

Nr konta na który można 
dokonać zwrotów w 
przypadku nadpłaty:

Nr konta:   
…………………………………………………………………………………
………………...

…………………………………………………………………………………
…………………………………….

UWAGA!

WPŁATY ZA OBIADY PROSIMY DOKONYWAĆ  WYŁĄCZNIE PRZELEWEM od 1-go do 10 –
go  DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki korzystania z obiadów szkolnych zawartych w regulaminie stołówki 
szkolnej. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zs2.staszow.pl

Staszów, dn. ……………………………………
……………………………………………    

( podpis) 



Informacja dla rodzica/opiekuna

UWAGA!

WPŁATY ZA OBIADY PROSIMY DOKONYWAĆ  WYŁĄCZNIE PRZELEWEM OD  1-go  DO  
10 -go  DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA. 

Dane do przelewu bankowego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie
im. I. J. Paderewskiego
 ul. Niepodległości 4
28-200 Staszów  

Nr konta na które należy dokonywać wpłat:      25 1020 4926 0000 1702 0158 9407 
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka , klasa, opłata za miesiąc ……….. .

 Nr telefonu do Kierownika Świetlicy:   15 864 41 49 wew. 39

e-mail: swietlicapsp2@gmail.com

W przypadku nieuiszczenia opłaty w w/w terminie obiady nie będą wydawane.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki korzystania z obiadów szkolnych zawartych w regulaminie stołówki 
szkolnej. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zs2.staszow.pl


