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REGULAMlN
KORZYSTAI\IA ZE STOŁOWKI SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

§1

1. Stołówka szkolna zostŃa zorganizowana w lamach realizacji zadan opiekuńczych szkoły.
W tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

2. Stołówka jest miejscem spozywania posiłków przygotowanych przęz pracowników kuchni
szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania zniej, o których mowa w § 3.

3. Stołówka szkolna zapeurnia wydawanie posiłków w formie gorących obiadów
dwudaniowych, śniadań i podwieczorków dla dzięci z oddzlałow przedszkolnych.

4. Stołówka szkolna jest czynna w godzinach 1 1:30 - 14:00.
5. Posiłki są przygotowy,vvane na miejscu przęz pracowników szkoły, zgodnie z zasadami

Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.
6. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy

obezpteczeństwie zywności i Zywienla orazprzepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wydawan ie i r ozliczanie posiłków

§2

Do korzystantaz posiłkórv rł,stołórvce szkolnej upraw.nieni są:
1) Uczniow-ie szkoł.v
2) Nauczl,ciele oraz pracownicy szkoł1,, wnoszący opłat,"- indl,widualnie za zgodą

Dvrektora szkoł1,,.

§3

1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
2. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki w trakcie przerw pomiędzy zajęciami

lekcyjnymi, zgodnie z harmonogramem ustalanym na rok szkolny.
Uczniowie korzystający z posiłków otrzymują imienny identyfikator na okres żywienia (od
września do czerwca), który okanfiąprzed wejściem na stołówkę szkolną.

3. W przypadku zorganizowanych lvyjść obiad wydaje się w godztnach wcześniej ustalonych
znauczycielem.

4. Obowiąek odwoływania posiłków spocz}.vva na rcdzicach ( prawnych opiekunach), ktorzy
fakt ten zgłaszają do intendenta przez smsa na numer 5I5 932 408, e-mail pod adres
bogumilalubianka@sp32.1ublin.eu do godziny 8:00 rano. W przypadku braku zgłoszenia
nieobecności lub zgłoszonej po terminie rcdzic ponosi koszty niespozytego posiłku.

5. W przypadku zgłoszonej do intendenta nieobecności ucznia lub pracownika uprawnionego
do korzystaniaz posiłków w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty
za posiłek. Odpisy będąuwzględniane w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.



§4 ,
1. Korzystanię ptzez uczniów z posiłków wydawanych w stołówce szkoĘręj wymaga od rodzica

/opiekuna pranego/ złożenia wniosku, z zaznalzęniem okresu, pIzęz iaki dziecko będzie
korzystało zżywieniaw stołówce szkolnej. .ą3t"

2. Wnioski możnazłożyć pisemnie w kancelarii szkoły.
3. Wszelkie inne kwestie zwtązane z posiłkami można zgłosić w kancelarii szkoły lub

bezpośrednio intendentowi.
4. Rezygnację z korzystania, z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną rodzice

lub opiekunowie prawni składają intendęntowi pisemnie z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Ogólne zasady odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej

§5

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Doptlszcza się możliwość korzystanta z obiadów w wybrane dni tygodnia, po uprzednim

uzgodnieniu z intendentem, oraz uiszczeniu płatności na konto bankowe na dwa dni przed
wskazanym posiłkiem.

3. Nieodpłatnie korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą osoby
zakwalifikowane do ręalizowanych przez szkołę programów, np.: programów rządowych,
tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania, orM finansowane przęz MOPR lub Caritas.

4, Opłata za koruystanie z posiłków przez uczniów kalkulowana jest wllłącznte w oparciu
o koszt żywności i obejmuje tzw. wsad do kotła.

5. Opłata za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej dla nauczycieli
i pracowników szkoły kalkulowana jest w oparciu o rzeazywisty koszt przygotowania
posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt
u'lrzymania stołówki.

6. Opłaty zakorzystanie z posiłków ustala się na okres jednego roku szkolnego, zarządzeniem
Dyrektora Szkoły.

1. Odpłatnośó za obiady klas I-VI[ tliszcza się przelewem na konto bankowe najpózniej do
dnia 10 każdego miesiąca. Po tym terminie na\l,czane będą odsetki ustawowe, które należy
uregulować.

Nr konta: 92Iż40 1503 1111 0010 0148 5726 - uczniowie klas I-VIII

T}tułem: Imię i nazwisko ucznia" klasa. miesiąc. rok np.: Jan Nowak la, obiady za 9/2020

8. Odpłatność z tytułu korzystania z wychowanta przedszkolnego i wyzywienia w oddziale
przedszkolnym uiszcza się przelewem na konto baŃowe najpóźniej do 10 dnia miesiąca, po
zakonczonym miesiącurozliczeniowym (np.: za kwiecień termin płatności do 10 maja). Po
tym termintę naltczane będą odsetki ustawowe, które nalezy uregulować.

Nr konta: 89 1240 1503 1 1 1 1 0010 0148 5683 - oddział przedszkolny

T}rtułem: Imię i nazwisko ucznia. miesiąc. rok np.: Jan Nowak, obiady za 9/2020

9. Dokonując opłaty zavnryżywienie, kwotę odpisu należy uzgodnić z intendentem.

Procedura wstrzymywania posiłków

§6
1. W przypadku zaległości w płatności za posiłki Dyrektor Szkoły ma prawo wstrzymać

wydawanie posiłków uczniowi, po uprzednim zawiadomieniu rodzica/pravrlnego opiekuna



drogą listowną telelbniczną 1ub za pomocą dzierlnika elektronicznego. Wstrzvmanic
lłl,dawarria obiadów następuje r,ł-kolejnym miesiącu kord;stania 7ę 516|tiuki szkolnei.

2. W przl,padku często pol,ł,tarzających się zaległości w płatnościach za w_vz.vwierlie. uczeń
moze zostać skreślony z 1ist,v korz.vstających z obiadów na lł,niosek intendenta.

3. W przypadku rńącego naruszenia regulaminu stołówki szkolnej lub notorycznego łamania
jego postanowień, uczeńmoże być skreślony z listy korzystającychz obiadów. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek pracownika szkoły.

Zasady zachowania się na stołówce szkolnej

§7
O soby spożywaj ące posiłek maj ą obowiązek:

1) zachowania czystości, a w szczegolności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
2) kulturalnego spożywania posiłków;
3) zachowanta ciszy podczas spozywania posiłków;
4) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki;
5) odnoszenianaczyń po spożyciu posiłków w Wznaczone miejsce;
6) uży w arti e s ztuó c ó w v,yłącznie z go dni e z ich pr zeznac zeni em.
7) przed okieŃiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu;
8) w stołówce obowięuje cisza.

§8
Zabrania się rł, stołór,r,ce szkolne.i:

1) pobytu osób nieuprarł,nion.vch. tv tvtl-1 rodzicórv i pra.,vnl,ch opiekltrrór.v dzieci:
2) r,łł-loszetria na stołowkę rł.łasn_vch naczyń" sztućcólv i rł,łasnych środkorł,

spoźyrvczl-ch:
3) pop"vchania. szarpania. biegarria:
4) rriszczenia rnierlia stołówki;
5) korz,vstaniaztlrządzeń elektroniczn1,,ch. takich.iak np.: telefbn,v. tablet_v. 1aptop_v.

§9
W przypadku nierespektowania wyżęj wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę
klasy oraz rodzicow l opiekunów prawnych ucznia.

postanowienia końcowe

§ 10

W sprarł'ach nieuregulowanl,ch w niniejszvm Regulanrinie. zrł,iązanych z organizac.iq pracl,
stołówki szkolnej dec_vduj e Dyrektor Szkoł.v.

§ 11

Wszelkie uwagi, wnioski i postulaty związane
zgłaszać Dyrektorowi S zkoły.

z funkcjonowaniem stołówki szkolnej należy

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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