Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Regulamin stołówki szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla uczniów.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,
b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS w Szamotułach.

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:15 do 14:00.
4. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

5. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości
kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

6. Inne osoby, korzystające za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej,
ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników
zatrudnionych w stołówce szkolnej.

7. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla innych osób ustala dyrektor
na podstawie sporządzonej kalkulacji (dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku
szkolnego) uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza
się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

9. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
a) opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi -3,50zł.
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10. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób
korzystających ze stołówki szkolnej.

11. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień
zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołą prowadzącą stołówkę.

12. Odpłatność za obiady należy regulować na konto bankowe szkoły wskazane w naliczeniu
(kwit) do dnia 10 każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy wpisać ─ imię i nazwisko
ucznia oraz miesiąc za który opłaca się obiad.

13. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy
zgłosić osobiście lub telefonicznie (61) 29-216-02 intendentowi najpóźniej w dniu
nieobecności do godziny 08:30.

14. Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym
miesiącu.

15. Rodzice obowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku
nieterminowego dokonywania wpłat lub braku wpłaty w danym miesiącu dziecko zostanie
wypisane z obiadów.

16. Przy uiszczaniu opłat po terminie naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na konto szkoły. W przypadku
braku wpłaty na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z poźn. zm.) zostaje
wszczęte postępowanie egzekucyjne mogące doprowadzić do zajęcia komorniczego.
17. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni
są o kontakt z intendentem.

18. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom
niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
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19. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.

20. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni,
a tornistrów w klasie lub przed stołówką.

21. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami
sprawuje nauczyciel dyżurujący, zgodnie z grafikiem dyżurów.

22. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

23. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

24. Każda osoba uprawniona do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest zobowiązana
do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i właściwego zachowania się
na terenie stołówki.

Postanowienia końcowe

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją
pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

26. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.
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