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I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników w kuchni
szkolnej.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:
•

uczniowie, za posiłki których opłaty wnoszone są terminowo,

•

uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS lub inni sponsorzy,

•

nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1. Koszt jednego posiłku ustalany jest przez ajenta i wynosi dla obiadu 8zł brutto, śniadania
2,50 zł brutto.
2. Odpłatność za obiady wnoszona jest z dołu (przykładowo za miesiąc wrzesień w październiku)
w ściśle określonym terminie.
Płatność odbywa się do 12-tego każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, o którym
mowa w Punkcie III.5.
3. Terminowość wpłat będzie na bieżąco monitorowana. Brak terminowej zapłaty będzie
skutkował zaprzestaniem wydawania posiłku dziecku w kolejnym miesiącu, do momentu
uregulowania zaległości. W związku z powyższym bardzo prosimy o terminowe zapłaty.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu posiłków w poszczególne dni tygodnia. Rodzice dzieci
korzystających z posiłków bez abonamentu miesięcznego proszeni są o zgłoszenie chęci
skorzystania z posiłków minimum dzień wcześniej do godz.16.00. Płatności za tego typu posiłki
(bez abonamentu miesięcznego) uiszczane być powinny do 12-tego każdego miesiąca
bezpośrednio na stołówce u Pani Renaty Kękuś w godzinach od 15.00 do 17.00.
III. ZWROTY ZA OBIADY:
1. Każdą nieobecność dziecka na obiedzie/ śniadaniu należy zgłaszać tylko i wyłącznie poprzez
wysłanie wiadomości SMS pod numer telefonu 500

187 539.

2. W przypadku nieobecności dziecka, posiłki należy odwołać najpóźniej w dniu nieobecności
w godzinach od 7:00 do 8:00.
3. Tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności w w/w terminie dziecko ma prawo do odpisu
finansowego w bieżącym rozliczeniu.
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4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka na wcześniej zamówionym posiłku, rodzic /
opiekun ma obowiązek pokryć koszty niewykorzystanych przez dziecko posiłków.
5. Po zakończonym miesiącu zostanie przygotowane zestawienie, w którym będą wyszczególnione
kwoty za posiłki. Po zapoznaniu się z otrzymanym wyliczeniem, istnieje możliwość zgłaszania
i wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych w Stołówce Szkoły,
licząc od dnia następującego po dniu, w którym przesłane zostanie zestawienie.
IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1. Posiłki wydawane będą w godzinach:
śniadania od 8.45 do 10.00
obiady od 12.15 do 15.00
wg ustalonego harmonogramu dostępnego w Sekretariacie Szkoły i na stronie www Szkoły.
2. Poszczególne grupy przychodzą na stołówkę w miarę równych grupach (max.64 dzieci) celem
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca i spożywania posiłków w bezpiecznych i higienicznych
warunkach.
3. Tygodniowy jadłospis dostępny jest na tablicy ogłoszeń w jadalni oraz w szatni, a także na stronie
www Szkoły. W zdarzeniach losowych ajent zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu.
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.
5. W przypadku rezygnacji z posiłku w trakcie dnia (sytuacja losowa) istnieje możliwość pobrania
posiłku na wynos. W takim przypadku posiłek można odbierać od godz.12.15 do 14.30
we własnym opakowaniu.
V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na posiłki w obecności nauczyciela dyżurnego
oraz wchodzą na stołówkę bez tornistrów / plecaków, okrycia wierzchniego i w obuwiu zmiennym.
2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania, dzieci zobowiązane
są do utrzymania ładu i porządku w stołówce.
3. Po spożyciu posiłku naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
4. Po spożyciu posiłku dzieci czekają spokojnie na nauczyciela / grupę w wyznaczonym miejscu.
5. Za bezpieczeństwo uczniów, którzy korzystają z posiłków w jadalni, odpowiedzialni są
nauczyciele przyprowadzający grupę na posiłek.
6. Podczas korzystania z posiłku w stołówce mają prawo przebywać wyłącznie uczniowie
i nauczyciele pełniący dyżur obiadowy. W czasie tury obiadowej w stołówce nie przebywają
rodzice i opiekunowie dziecka.
7. O niestosownym zachowaniu ucznia na stołówce szkolnej poinformowany będzie wychowawca,
pedagog, rodzic oraz dyrektor szkoły.
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