
 REGULAMIN  

STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Firma „MICH-MAMA” 

Joanna Nowosińska 

tel. 539-192-604 

rok szkolny 2021/2022 
 

I.  OGÓLNE 
 

 Obiady przygotowywane są w budynku Szkoły Podstawowej Nr 103  

w Krakowie przez personel odpowiednio wykwalifikowany, 

 Obiady gotowane są na miejscu, codziennie ze świeżych wysokiej klasy 

produktów, obiad składa się z zupy, drugiego dania oraz napoju. 

 Osoby chętne do korzystania z obiadów zapisują się na stołówce szkolnej  

lub telefonicznie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 539-192-604. 

 Osobom, które nie korzystają z obiadów zabrania się przebywania  

na jadalni szkolnej w godz. 10:00/15:00, 

   Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:00 zgodnie z otrzymanym 

od Dyrektora Szkoły harmonogramem dla poszczególnych klas,  

z szczególnym zachowaniem przepisów sanitarnych dotyczących wytycznych 

o przeciwdziałaniu COVID -19, 

   Na tablicy informacyjnej jak i na jadalni szkolnej wywieszony jest 

tygodniowy jadłospis, 

 
 

II.  OPŁATA 

 

 Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc na stołówce 

szkolnej lub przelewem na konto (szczegóły dot. przelewu poniżej), 

 Koszt jednego obiadu wynosi 12,00 zł dla uczniów i pracowników szkoły, 

 Obiad  na  wynos   w  menażce   kupującego  wynosi 12 zł, w styropianowym 

pojemniku 13,00 zł, 

 Dokonywanie wpłat odbywa się do 10 dnia każdego miesiąca, 

 Osoby, które nie mogą uiścić opłaty w wyżej wymienionym terminie, 

zobowiązane są zgłosić ten fakt ajentowi.  

 Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie 

uregulują wpłat w terminie. 

 

 

 



 Istnieje możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni w tygodniu, lecz koszt 

takiego obiadu wynosić będzie 14,00 zł, 

 Opłaty przelewem dotyczą tylko i wyłącznie obiadów wykupowanych na cały 

miesiąc, bądź po konsultacji telefonicznej, 

 Płatności za obiady można dokonać przelewem na konto 

firmy: „MICH-MAMA” Joanna Nowosińska 

os. Kolorowe 29, 31-941 Kraków 

Nr rachunku: 78 1160 2202 0000 0003 4193 9629 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: 

- imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady) 

- klasę 

- miesiąc i rok za który właśnie opłacane są obiady 

 

Przykład: Anna Nowak, kl. IB wrzesień 2010 

(bardzo prosimy zachować podana kolejność) 

 

 Informacja o wysokości opłat jest wywieszana każdego miesiąca na tablicy 

informacyjnej przed szkołą oraz na jadalni szkoły, 

 

III. ZWROTY ZA OBIADY 

 Fakt nieobecności dziecka  na obiedzie,  należy zgłosić na stołówce szkolnej   

lub telefonicznie pod nr telefonu 539-192-604 od godz. 7:00 do godz. 8:30 

danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona 

na poczet opłaty na następny miesiąc, 

 Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 
 

 

IV. INNE: 
 

 W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza  

się  możliwość  zmiany   odpłatności,   po   poinformowaniu   korzystających  

ze stołówki. 

 Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić u ajenta najpóźniej  

do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca w innym przypadku zostanie 

naliczona opłata na kolejny miesiąc, 

 Z przyczyn nie zależnych od ajenta kuchni, jadłospis może ulec zmianie. 

 Regulamin znajduje się na stronie szkoły w zakładce stołówka oraz na jadalni 

szkolnej. 

 

 

z poważaniem Joanna Nowosińska 


