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wv*rkowrkicgo w Polkorvicrch

w sprawie wprowadzenia regulaminu stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Jana Wyź,ykowskicgo w Polkowicach

Na podstawieart' 67aust' 3 ustawy zdrua7 wtześnia 1991 rohl o systemie oświaty

coi. u. z2OO4tNr 256, poz. Ż572 zpóźn.zrn.) i w porozumieniu z organem prowadzącym

'"t 
ołę Urzędem Gminy ńokowice, wprowadzam regulamin stołówki szkolnej plzy Szkole

Podstawowej nr 1 im' Iana Wyżrykowskiego w Polkowicach stanowiący zaŁączrnk nr 1 do

niniej szego zu ząAz.enia'

$1

Traci moc Regulamin stołówki przy Szkole Podstawowej nr l im. Jana Wyżykowskiego w
Polkowicach wprowadzony zuządzenięmDyrektora szkoły Podstawowej nr l im. Jana

Wyżrykowskiego w Polkowicaohw Ż3lŻ0l1 z dnia 28.l2.Żalk'

$2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocąobowiązującą
od dnia 1 wrzęśnia 20l4r.
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REGULAMIN sToŁÓwKI szKoLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1W POLKOWICACH

1. Stołowkajest miojscem spozywania posiłków obiadowych przygotowanych
przez pracowników kuchni.

2, Posiłki wydawane Ęw cza$ię trwania rocznych zejęc

dydaktyczno - wychowawezo - opiekuńczych w godzinach 11.30 - 14.30.

I UPRAWNIEMA Do KORZYSTA}.TI A7'J STOŁOWKI

1. Do korzystanazposiłków w stołówce szkolnej uprawnieni ą:
a) uczniowie szkoły,

b) pracownicy szkoły.

2. Uczniowie zapisywani są na obiady na podstawie kart z$oszehwypełnionych
ptzez rodziców (opielalnów).

3. Rodzice uczniów korzystających ze świadczeń ośrodka Pomocy Społecznej
w Polkowicach, w postaci bezpłatnych obiadów, znbołvtvani sądostarczyć decyzję
o przyznanej pomocy kierownikowi świetlicy lub intendentowi stołówki'

II ZASADY oDPŁATNoscI ZA oBIADY

l. Wysokośó opłat zaposiłki ustala dyrektor szkĘ w poroanmieniu z organem
prowadząrym szkołę.

2. opłatę za korzystani e ptzezucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości
kosztów produktow wykorzystanych do przygotowania posiłku'

3. Pracownicy szkĄ korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywająpełny koszt
posiłku w wysokości surowców aljrytych do przygotowania posiłku powiększony
o koszt przygotowania posiłku.

4. odpłatność za obiady za dany miesiąc należry uiścić w dniach 1 l - 13 oraz
26 -}lkazdego miesiącą z wyjątkiem dni wolnych od zajęó szkolnych.

W przypadku nieuregulowania od/atnościzaobiad do 28 dnia miesiącanaliczane
będąustawowe odsetki.

5. Nie uiszczenie opłaty ra dany miesiąc skutkować będzię również zawiesz'eniem ucznia
|ub pracownika w korzystaniu z obiadów od pierwszego dnia następnego miesiąca
do czasu uregulowania należności.

6. W przypadku nieobecności dziecka w szkolą rezygnację z obiadu mleŻy zgłosić danego

dnia, najpóźniej do godzitty 7.30 osobiścię lub telefonicznie u intendenta.



7. W przypadku planowanej nieobecności (np' wycieczki) rodzicę zobowtęani
są o zgłoszenie wypisu co najmniej 2 dni wcześniej'

8. Brak zgłoszenia wypisu slrutln{e t:orliczęruem kosztów za niespoĄły obiad.

9. W przypadku zgłoszenia nieobecności, stohljącemu się przysfuguje częściowy zwrot
opłaty miesięcznej proporcjonalny do lięzhy dni nieobecności.

10. Zwrotów opłat dokonuje się w formie odpizu z naleźności zaobiady w następnym
miesiącu.

ll. Zuwagi na okes rozliczeniowy, w miesiącach: czenriec i grudzień wypisy z obiadów
rcletry zglaszać do 10 dnia miesiąca'

12. w przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni

są o kontakt z kierownikiem świetlicy lub intendentem w terminie poptzedzającym nowy
miesiąc rozliczeniowy'

u ZASADY KoRZYSTA}.TIA 7E sToŁÓwru SZKoLNEJ

l' Uczniowie spozywająobiady wyłącznie w stołowce szkolnej w czasie przerw
lub po zakoirczeniu zajęó lekcyjnych.

2. Szkoła nie prowadzi dlauczniów sprzeduży obiadów na lvynos' Rodzice mogą
wziąćlposiłek dzieclil tylko jednorazowo w dniu, kiedy me z$oszono wypisu.

3, Wypisu z obiadów można dokonać tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole
spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami. Rodzice zglaszają }Yypis osobiście
lub telefonicznie.

4. Zewzględów organizacyjnych i higienicznyęhzabrania się pobytu w sąli stołówki
osobom, które nie spoźrywają obiadów, w tym równiez rodzicom dzięci.

5' Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek
i tornistrów w szatni.

6. Uczniowie korzystający ze stołówki mają obowiązekprzesttzegać asal kulturalnego
zachowania się. Powinni zachowaó ciszę, dbac o ładipotądek wokoł siębie,
przestrzegac zasadhigieny spozywania posiłków, szanować naszynia i sprzęt
zrajdujący się w stołówce.

7. Po spoĄrtym posiłku naczynia i sztuóce mleĘ odnieśó dowyznaczanego okienka.

ry PosTAl,{owIEMAKoŃcowE

1. o wszystkich sprawach zvłiryanych z organizasiąpracy stołówki decyduje dyrektor
szkoĘ w poroarmieniu z organem prowadzącym szkołę'

2. Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem 0l września2014r,

Z,atłńęrózam
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