REGULAMIN STOŁÓWKI
1. Każda osoba korzystająca z wyżywienia w szkole opłaca miesięczny abonament
obiadowy uiszczając wpłatę u nauczyciela świetlicy gimnazjum – Pani B. Marks.
Wpłaty przyjmowane są w następujących terminach:
za miesiąc luty 2017r. do 13 stycznia 2017r.
za miesiąc marzec 2017r. do 24 lutego 2017r.
za miesiąc kwiecień 2017r. do 30 marca 2017r.
za miesiąc maj 2017r. do 27 kwietnia 2017r.
za miesiąc czerwiec 2017 r. do 29 maja 2017 r.
2. Wychowawca świetlicy wpłaca pieniądze za obiady do kasy gimnazjum.
3.

Wysokość abonamentu na kolejny miesiąc jest wielokrotnością opłaty posiłku
dziennego, wynikająca z dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Odpłatność za jeden posiłek wynosi - 3,00zł.

4. Wysokość odpłatności podana jest comiesięcznie w postaci informacji wywieszonej
w świetlicy – jadalni oraz umieszczona na stronach internetowych szkół do 5-go dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który ma nastąpić wpłata.
5. W razie nieobecności można:
a) odwołać obiad do godz. 10:oo w dniu poprzedzającym nieobecność, informując
p. B. Marks lub telefonicznie w sekretariatach szkół,
b) zgłosić p. B. Marks inną osobę, która będzie upoważniona do spożycia posiłku,
c) zgłosić odbiór posiłku na wynos do godziny 12.00 (niezbędne własne, podpisane
pojemniki).
6. Nieobecności grupy uczniów wynikające z wcześniej planowanych wyjazdów i wyjść
szkolnych należy odwołać z 7-dniowym wyprzedzeniem.
7. Przy opłacaniu abonamentu za miesiąc czerwiec, należy uwzględnić zaplanowane
nieobecności jak np. zielone szkoły, wycieczki szkolne.
8. Za prowadzenie dokumentacji dotyczącej spożytych i odwołanych posiłków uczniów
(SP 29 i G 14) oraz za współpracę z MOPS-em odpowiedzialna jest p. Barbara Marks.
9. Posiłki rozliczane są w skali miesiąca. Za odwołane obiady w danym miesiącu:
a) kwota abonamentu za kolejny miesiąc jest pomniejszana, jeżeli uczeń nadal
korzysta z obiadów,
b) kwota podlega zwrotowi, potwierdzonego kwitem KW, jeżeli uczeń w kolejnym
miesiącu rezygnuje z obiadów.

10. Uczniowie mogą spożywać obiady podczas przerw obiadowych:
11.30 – 11.50 oraz 12.35 – 12.50, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń
z wychowawcą klasy.
11. Dzienne menu w zestawieniu tygodniowym wywieszane jest w świetlicy – jadalni.
12. Korzystający z obiadów mają obowiązek spożyć posiłek w świetlicy - jadalni
(zabrania się wynoszenia naczyń kuchennych na teren szkoły).
13. W kolejce po posiłek wydawany w wyznaczonym okienku należy ustawić się
w szeregu jeden za drugim. Nie wolno wchodzić bez kolejki.
14. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
15. Za porządek w świetlicy – jadalni odpowiedzialne są dzieci spożywające posiłki,
wychowawcy świetlicy oraz osoby sprzątające szkołę podstawową.
16. Dyrektorzy szkół wyznaczają osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowym
spożywaniem posiłków oraz nieodzowną opiekę.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2017 r.

