
Stołówka szkolna wydawanie obiadów zaczyna od 21 września 2020 r. 

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzamy obiady jednodaniowe (II danie), wpłaty za 

obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły:  

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 

nr rachunku bankowego  

58 1030 1508 0000 0005 5010 7074 

Za wrzesień wpłacamy do 15 września 

wpłacamy według zestawienia „Opłaty za obiady dla poszczególnych klas” 

Za październik wpłacamy do 25 września i zawsze na miesiąc „z góry” 

wpłacamy według zestawienia „Opłaty za obiady dla poszczególnych klas” 

W tytule przelewu należy podać (tytuł przelewu podajemy koniecznie!): 

- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady 

- imię i nazwisko dziecka 

- klasa, do której uczęszcza dziecko 

Np.: "Opłata za obiady za WRZESIEŃ 2020., Jan Kowalski, kl. 1 A. 

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na 

rachunek szkoły. 

Kwoty za kolejne miesiące będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej szkoły. 

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z 

osobna. 

W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień 

wcześniej, a nieplanowanej do godziny 9.00 danego dnia na adres mailowy: 
zss89.sekretariat@edu.um.warszawa.pl  

W razie dłuższej nieobecności niż 1 dzień, prosimy o podanie w wiadomości e-mail daty, do kiedy 

dziecko będzie nieobecne. 

W przypadku niezgłoszonych nieobecności ucznia opłata za niewykorzystany obiad nie podlega 

zwrotowi. 

Wszelkie rozliczenia związane z nieobecnościami będą uwzględniane na koniec danego miesiąca, a 

środki będą zwracane na konta z których zostały dokonane płatności lub zaliczane na poczet 

przyszłych obiadów w kolejnych miesiącach. 

 

Osobom, które nie wniosły opłat obiady nie będą wydawane. 

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI 



1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników. 

2. Obiady wydawane są dla: 

- uczniów wnoszących opłaty indywidualne 

- uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS 

- nauczycieli, którzy opłacili posiłek 

3. Opłaty przyjmujemy do 25 dnia każdego miesiąca z góry. Wyjątkiem są miesiące: wrzesień i 

styczeń, wtedy opłata jest pobierana odpowiednio do 15 września (za wrzesień) oraz do 3 stycznia (za 

styczeń). 

4. Zapisy uczniów na obiady prowadzone są na początku roku szkolnego na podstawie deklaracji 

zgłoszenia ucznia na obiady, złożonej przez rodzica (w przypadku chęci dołączenia w trakcie roku 

szkolnego należy złożyć deklarację do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy). 

5. Opłaty są przyjmowane wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek bankowy szkoły pełną 

kwotą na dany miesiąc: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 

58 1030 1508 0000 0005 5010 7074 

Kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie publikowana na stronie internetowej szkoły odpowiednio 

wcześniej.  

6. W przypadku braku wpłaty obiady nie będą wydawane. 

7.  Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem klas. 

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień 

wcześniej, a nieplanowanej do godziny 9.00 danego dnia na adres mailowy: 
zss89.sekretariat@edu.um.warszawa.pl 

 Opłata za niewykorzystany obiad z powodu niezgłoszonych nieobecności nie podlega zwrotowi. 

9. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

10. Na stołówce nie należy prowadzić głośnych rozmów. 

11. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 

12. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o jej ład i porządek. 

13. Uczniowie przebywający w stołówce szkolnej zobowiązani są do przestrzegania poleceń 

wydawanych przez osoby dyżurujące. 

14. Za wszelkie szkody spowodowane w stołówce przez ucznia, odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 

 

 

 



Procedury obowiązujące w czasie pandemii wirusa COVID-19 dla uczniów spożywających posiłki w 

stołówce szkolnej: 

1. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

2. Uczniowie korzystający z posiłków przed wejściem do stołówki szkolnej dezynfekują ręce 

środkiem dezynfekcyjnym. 

3. Uczniowie jedzący obiady przychodzą określonymi grupami, według podanego schematu i 

zajmują wyznaczone miejsca przy stolikach klasami lub w odległości 1,5 m od siebie. 

Następnie podchodzą pojedynczo po obiad. Kiedy jeden uczeń otrzyma obiad i zajmie 

miejsce przy stoliku, następny może wstać i podejść po obiad. Uczniowie proszeni są o 

ustawienie się przed stołówką klasami z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

4. Przy odbiorze obiadu po podaniu nazwiska nastąpi weryfikacja zgodności z listą, która będzie 

znajdować się w kuchni. 

5. Po każdej grupie personel szkolny czyści i dezynfekuje blaty stołów, poręczy krzeseł oraz 

wietrzy stołówkę. 

6. Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy 

przerwy obiadowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


