REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SIENNEJ

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 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Siennej.
3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których
dożywianie zgodnie z decyzją finansuje GOPS (dofinansowanie posiłków w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu” lub częściowe dofinansowanie dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny).
4. Zapisu na obiady dokonuje się po uprzednim złożeniu u intendentki wypełnionej
deklaracji oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora zespołu w porozumieniu z organem
prowadzącym.
2. Cena jednego obiadu dla uczniów i nauczycieli obejmuje koszt produktów zużytych do
przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
3. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana jest 1-go dnia
danego miesiąca..
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.
2. Intendentka posiada imienną listę uczniów korzystających z obiadów.
3. Informacja o płatności i kwocie, jaką należy uiścić za dany miesiąc jest wysyłana w
formie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
IV. ZWROTY ZA OBIADY:
Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych
przyczyn losowych. Odpis następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu tego faktu u intendenta.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:20 do 12.35
W czasie pandemii COVID 19 ustalono szczegółowy grafik dla poszczególnych klas.
2. Na stołówce i na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej w
module Przedszkole znajduje się jadłospis na dany tydzień.
3. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją
kosztów.
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego miejsca.
3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom nie spożywającym posiłków.
4. W stołówce szkolnej uczeń powinien:






spokojnie poruszać się po stołówce,
zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
szanować naczynia i sztućce,
naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć
wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
7. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca,
rodzice oraz dyrektor zespołu.
8. W przypadku kilkukrotnego złamania regulaminu zachowania w stołówce szkolnej
będą wyciągane dalsze konsekwencje.
Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Siennej w oparciu o przepisy prawa i zatwierdzony regulamin.

