Zelków, 08.01.2018

Regulamin Stołówki Szkolnej
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zelkowie

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków
przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i
pracowników Szkoły.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący.
3. Posiłki wydawane są według Harmonogramu wydawania śniadań i
obiadów oraz Szkolnego Podziału Godzin Lekcyjnych na dany rok
szkolny.
4. Aktualny tygodniowy
informacyjnej.
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II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w Stołówce Szkolnej uprawnieni są:
- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne
na podstawie
„Zgłoszenia ucznia na obiady w danym roku szkolnym” złożonego
przez rodziców lub opiekunów dziecka u wychowawcy klasy na
początku roku szkolnego. Istnieje możliwość jednorazowego zakupu
posiłku - informacji udziela i przyjmuje opłatę Sekretariat Szkoły.
-uczniowie, których dożywianie
podstawie wydanych decyzji,
-nauczyciele oraz
indywidualne.
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2. Podczas wydawania obiadów na Stołówce mogą przebywać tylko
osoby spożywające posiłek.

III. Wnoszenie opłat za posiłki

1. Opłatę za obiady nalicza się do 5ego dnia następnego miesiąca na
podstawie zestawienia sporządzonego przez wychowawców klas.
Wpłaty należnych kwot dokonywane są w Sekretariacie Szkoły lub
przelewem na rachunek Szkoły:
Alior Bank - 172490 0005 0000 4500 9623 0474
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę,
miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Jan Kowalski, 1a,
wrzesień. W przypadku, kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni
tygodnia należy je wymienić w tytule przelewu.
2. Informacje dotyczące kwoty odpłatności za obiady za dany miesiąc
przesyłane są drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy
rodziców lub opiekunów.
IV. Zasady zachowania na stołówce

1. Uczniowie
korzystający z
pozostawienia kurtek w szatni.
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2. Przed stołem, przy którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w
szeregu.
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego
zachowania.
4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje
miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w
wyznaczone miejsce.
5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez
ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.
6. Uczniowie Szkoły, którzy nie stosują się do Regulaminu Stołówki ponoszą
konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
VI. Postanowienia końcowe
Wszelkich zmian w niniejszym R egulaminie dokonuje Organ Prowadzący.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku.

