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z klasami integracyjnymi

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach
z klasami integracyjnymi
1. Postanowienia ogólne:
a. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz
warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków
wydawanych w stołówce szkolnej.
b. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole
zorganizowana została stołówka.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a. Uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne;
b. Uczniowie szkoły, których dożywianie finansuje MGOPS na podstawie
decyzji;
c. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, za zgodą dyrektora szkoły,
z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać nauczyciele oraz inni
pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
3. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:
a. Zapisanie dzieci do stołówki następuje poprzez wpłacenie określonej kwoty za
obiady w wyznaczonym terminie tj. do 10 dnia każdego miesiąca.
b. Koszt obiadów w danym miesiącu podawany jest do wiadomości
zainteresowanych na tablicy ogłoszeń w świetlicy oraz w sekretariacie
i księgowości szkoły.
c. Opłaty za obiady przyjmuje sekretarka lub księgowa szkoły w godzinach pracy
szkoły.
d. Szczególne przypadki opłat będą regulowane osobnym komunikatem w formie
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
e. Absencję dziecka należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście
u intendenta lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły. Informujemy, że koszty
obiadu za ten dzień nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni
nieobecności.
f. Wysokość zwrotu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane
w zgłoszonym okresie.
g. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji
na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie
jadł obiadów. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub uczeń osobiście lub
telefonicznie w sekretariacie.
h. Obiady wydawane są codziennie w godz. 12:10 – 12:25.
4. Zasady zachowania w stołówce szkolnej:
a. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do
niej w czasie wydawania posiłków.
b. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu
stołówki dotyczącego przepisów BHP.
c. W stołówce obowiązuje cisza.
d. Uczniowie spożywający posiłek mają obowiązek pozostawienia plecaków
w wyznaczonym miejscu.
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e. Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wyginanie ich,
nie wrzucanie do waz z zupą).
f. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu
– w okienku: „ZWROT NACZYŃ”.
g. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego
zachowania się w stosunku do personelu kuchni, wychowawców świetlicy oraz
w stosunku do uczniów spożywających obiad.
h. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego
rodzice.
i. Nie respektowanie wyżej wymienionych zasad może skutkować negatywną
uwagą z zachowania.
j. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
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