Regulamin stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
Ustawa za dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj.Dz.U. z 2004 r.Nr.256 poz.2572 ze zm).

§1
Postanowienia ogólne
1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych
pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

przez

2.Posiłki wydawane są w czasie długiej przerwy tj. w godz. od 1025 do 1200
a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody sportowe
obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie .
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące
stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce.
§2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
2)uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji,
przez MGOPS.
§3
Ustalenia wysokości opłat za posiłki
1.Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
1)opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi 2 zł.
2) Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3) Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalone są
w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

§4
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendentka szkolna od
poniedziałku do piątku do 15 dnia każdego bieżącego miesiąca.
2. Rodzice dziecka objętego dożywianiem mają prawo do zgłoszenia
nieobecności dziecka powyżej 2 dni, celem odliczenia kosztów dożywiania
w danym miesiącu.
§5
Zwroty za niewykorzystane obiady
1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy
zgłosić, osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00
2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki
w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej
wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
3. Rozliczenia z opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje
się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.
§6
Zasady zachowania na stołówce szkolnej
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się
wchodzenia do niej bez zgody nauczyciela.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać
regulaminu stołówki dotyczącego BHP.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego
zachowania
5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym
miejscu.
6. Za szkody spowodowane na stołówce odpowiada uczeń, a finansowo
jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania
poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem
rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony
z listy korzystających z obiadów na stołówce szkolnej.

§7
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki
decyduje dyrektor SSP w Ostojowie .
2. Wszystkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor
w postaci pisemnego aneksu.

