REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 W BYTOMIU
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych
przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 uczniowie , których żywienie dofinansowuje MOPR,
 nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni w szkole
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:00
4. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać
wyłącznie osoby spożywające posiłek.
5. Przed i na stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

II.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

1. Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualne
konto ucznia najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca
poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
2. Rezygnację z obiadów w nowym miesiącu należy zgłosić do 25
dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
3. Niedotrzymanie
terminu
płatności
jest
równoznaczne
z wykreśleniem ucznia z listy osób korzystających z obiadów.
4. Zwroty za niewykorzystane obiady przysługują:
 jeżeli nieobecność ucznia została zgłoszona w szkole
osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
Odpisy dokonywane będą od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności
dziecka:
 odliczanie kwoty następuje z odpłatności w następnym
miesiącu.
Szczegółowe
zasady
odpłatności
za
INDYWIDUALNYCH w SP nr 26 w Bytomiu

obiady

reguluje
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III.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Zasady bezpieczeństwa i higieny:
1. Uczniowie oczekujący na obiad ustawiają się przed stołówką.
2. W stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
3. Uczniów zobowiązuje się do zajmowania wyznaczonych miejsc
w jadalni.
4. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka.
5. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad BHP, ostrożności
przy wydawaniu gorących posiłków oraz kulturalnego zachowania
się podczas spożywania posiłku.
6. Po spożyciu obiadu należy odnieść brudne naczynia na
wyznaczone miejsce.
7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.
8. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
IV.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI
1. Wysokość opłaty za posiłek dla ucznia obejmuje jedynie koszt
surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku. Stawka
żywieniowa podyktowana jest stawką żywieniową przydzielaną
na jednego ucznia przez MOPR w Bytomiu oraz ujednoliceniem
stawki dla wszystkich uczniów korzystających ze stołówki.
2. Koszt posiłku dla pracownika szkoły obejmuje koszt wsadu
i marżę, która jest ustalana z początkiem każdego roku szkolnego.

