REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULECHOWIE
Dyrektor szkoły zarządza co następuje:
Regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów
i pracowników szkoły ze stołówki szkolnej.
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw
świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.
2. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1
w Sulechowie.
3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie
finansuje OPS Sulechów.
4. Wyżej wymienieni uczniowie zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
przez rodzica lub opiekuna intendentowi szkoły i wypełnieniu deklaracji o przyjęcie dziecka
na obiady i zapoznaniu się oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
5. Rodzic/prawny opiekun może zapisać ucznia na obiady w każdym dowolnym terminie
działalności stołówki szkolnej.
6. Rezygnacja z obiadów przez ucznia może nastąpić z końcem danego miesiąca, za który została
dokonana wplata za korzystanie ze stołówki szkolnej.
7. Obiady wydawane są na podstawie karty obiadowej wystawianej przez intendentkę.
8. Obiady wykupione przez rodziców/opiekunów są spożywane przez ucznia na stołówce
szkolnej i nie są wydawane w trojaki na wynos.
9. W szczególnych przypadkach (choroba, wyjazd) nieobecności dziecka, rodzic lub opiekun
wyjątkowo może odebrać obiad dziecka w trojaki po uprzednim okazaniu karty obiadowej.
10. Odbiór obiadów w trojaki w godzinach od 11.00 do 12.00.
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1. Cena jednego obiadu ustalana została przez dyrektora szkoły, po uprzednio sporządzonej
kalkulacji.
2. Cena jednego obiadu dla uczniów i pracowników obejmuje koszt produktów zużytych
do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
3. Ceny obiadów zostały ustalone na poziomie:
- II danie dla ucznia 3 zł.

II danie dla nauczyciela 5,50 zł.

- cały obiad dla ucznia 4 zł. cały obiad dla nauczyciela 6,50 zł.
4. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych i stanowi iloczyn dni obiadowych i
ceny jednostkowej obiadu. Podawana jest na stronie szkoły w ostatnim tygodniu
poprzedzającym wpłatę.

III. OPŁATY:
1. Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby chętne do korzystania wyłącznie w formie
przelewów na podane konto szkoły, w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 10 dnia
miesiąca, w którym dziecko korzysta ze stołówki. Obowiązuje data wpływu na konto.
2. Dane do przelewów wraz z informacją o kwocie na dany miesiąc będą umieszczone na stronie
internetowej szkoły w zakładce stołówki.
3. Nie dokonanie wpłaty we właściwym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania
obiadów do czasu uregulowania należności.
IV. ZWROTY ZA OBIADY:
1. Za niewykorzystane obiady z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych
następuje odpis po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u intendent szkoły do godz. 9.00 w dniu
nieobecności ucznia.
2. Powstała nadpłata będzie zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc. Nie ma zwrotu
gotówki.
3. W miesiącu czerwcu oraz grudniu nie ma odpisów obiadowych, wszystkie obiady za
nieobecność należy odebrać.
4. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonuje wpłaty za obiady w ściśle określonych
dniach tygodnia (np. za 3 dni w tygodniu) – opłata ponoszona jest tylko za zgłoszone dni
w porozumieniu z intendent szkoły.
V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1. Posiłki wydawane są w godzinach od 1130 do 1300.
2. Jadłospis na 10 kolejnych dni sporządzany jest przez intendentkę po konsultacji z kucharką
i dyrektorem szkoły.
3. Jadłospis zatwierdzony przez dyrektora szkoły wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w stołówce
szkolnej.
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie
spożywającym posiłków w tym również rodzicom/opiekunom uczniów.
2.

Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w holu szkolnym oczekując na
sprawdzenie karty obiadowej i wykreślenie z niej kolejnego dnia uczestnictwa w obiedzie.

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania
4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają
wychowawcy świetlicy.

6. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
7. Uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawstwo otrzymanego jedzenia.
Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w formie aneksu do
regulaminu.
Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie
w oparciu o zatwierdzony regulamin.
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

