Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej N r 5 im . Henryka Sienkiewicza w Czerwionce
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu.
2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
• uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
• uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz Parafia
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1.Cena jednego obiadu wynosi 3,20 zł , istnieje możliwośc wykupienia połowy porcji obiadu dla klas I- III jest
to kwota 1,60 zł .
2. Wysokość opłat za posiłki , o których mowa w ust. 1 ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym .Opłaty te mogą ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu .
3. Stołówka nie prowadzi działalności zarobkowej , posiłki nie są sprzedawane .
III. OPŁATY:
1. Płatności za obiady dokonuje się drogą elektroniczną lub poprzez wpłatę własną bezpośrednio na podany
do informacji numer konta 90 8454 1095 2003 0063 7046 0002
2. Termin płatności wynosi do końca każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dziecko korzysta
z obiadów, wyjątek stanowi m-c: wrzesień – płatne do 10 września.
3. Przy wpłacie należy podać Imię i Nazwisko dziecka , klasę do której uczęszcza oraz kwotę wyżywienia .
4. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły .
5 .W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do końca każdego miesiąca, za zwłokę we wnoszeniu opłat
naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości .
6. Informacje na temat odpłatności za obiady umieszczane są na stronie internetowej, jadalni i gazetkach
korytarzowych.
IV. ZWROTY ZA OBIADY:
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli
nieobecność ucznia wynosi powyżej jednego dnia i dłużej .
2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie do godz. 0800 danego dnia.
3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym miesiącu.
V. WYDAWNIE POSIŁKÓW
1.Posiłki wydawane są podczas przerw :
klasy I – III
10.25- 10.40
klasy IV – VI
11.25 -11.45
klasy VII – Gimnazjum
12.30- 12.45
2. W stołówce dyżur obiadowy pełni nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel świetlicy zgodnie z harmonogramem
dyżurów .
3.Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
4. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis.
5. Podczas wydawania posiłków na stołówce szkolnej mogą porzebywać jedynie ososby korzystające z posiłków oraz
nauczyciel dyżurujący
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na stołówce szkolnej przez ucznia ponoszą rodzice bądź
opiekunowie .
2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
4. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.
Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z klas I, które spożywają posiłek w stołówce szkolnej.
5 .Z przyczyn zdrowotno - higienicznych nie wydajemy posiłków na wynos .
6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.

