REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA ZAWADZKIEGO „ZOŚKI”

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Organ prowadzący szkoły może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
z całości lub części opłat za posiłek w przypadku:


szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,



szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

4. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
5. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :


uczniowie szkoły,



za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również
nauczyciele (emeryci) oraz inni pracownicy szkoły.

6. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 12.25-13.45.
7. Cena jednego obiadu wynosi :
Dla ucznia

I danie 1,00zł
II danie 2,40zł
I i II danie 3,40zł

Dla pracownika szkoły

I danie 1,50zł
II danie 3,60zł
I i II danie 5,10zł.

8. Dzienną wysokość stawki żywieniowej za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
dla pracowników szkoły ustala się uwzględniając koszt surowca przeznaczonego
na wyżywienie powiększony o 50% stawki wynikającej z kosztów posiłku.
9. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
10. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez nauczyciela dyżurującego.
11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o jej ład i porządek.
12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

13. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez
kierownika świetlicy, szefową kuchni oraz intendenta.
14. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją
kosztów.
15. Opłaty za obiady wnosi się u kierownika świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym
terminie do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
16. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczka, choroba) w celu
dokonania odpisu obiadu należy zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej bądź
telefonicznie do godz.9.00. Po tej godzinie odpis nastąpi od dnia następnego.
17. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u kierownika świetlicy najpóźniej do ostatniego
dnia poprzedzającego kolejny miesiąc.
18. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos ( w wyjątkowych sytuacjach
spowodowanych, np. chorobą dziecka rodzic może odebrać posiłek dziecka). Decyzja
ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
19. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni,
tornistrów przed stołówką. Składowanie powyższych rzeczy w stołówce jest
zabronione.
20. Stołówka szkolna sprzątana jest codziennie po długiej przerwie śniadaniowej, po
obiedzie oraz po zakończonych lekcjach.
21. Dezynfekcji stołówki szkolnej dokonuje się w piątki.

