Regulamin korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I
w Świnoujściu
Na podstawie art. 67 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię
w Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna
1,Świnoujście dla budynku A oraz przez kuchnię w Szkole Podstawowej nr 1 ul.
Narutowicza 10 dla budynku B
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczo –
opiekuńczych w godzinach 1145 do 1345.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym
opłat miesięcznych za posiłki, zamieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz
tablicy informacyjnej Szkoły.
§2
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
1. Do korzystania z posiłków w szkole uprawnieni są:
1) uczniowie w/w Szkoły, wnoszący wpłaty indywidualnie,
2) uczniowie w/w Szkoły, których dożywianie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Świnoujściu,
3) pracownicy zatrudnieni w w/w Szkole.
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§3
USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
Ustalone wysokości opłat za posiłki w szkole:
a. opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi – 5,00 zł.
b. opłata za jeden posiłek dla nauczycieli szkoły wynosi – 9,00 zł
c. opłata za jeden posiłek dla pracowników administracji i obsługi wynosi 9,00
+VAT (9,00 zł + VAT 8%)
Opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłku w szkole ustala się w wysokości
kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w szkole pokrywają pełny koszt posiłków
wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku ,,wsad do kotła”,
powiększony o koszt przygotowania posiłku.
W sytuacji wzrostu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość
zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z posiłku, co najmniej z
miesięcznym wyprzedzeniem.
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§4
WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
W pierwszym tygodniu września w kasie Szkoły rodzice/opiekunowie prawni ucznia
zgłaszają dziecko, składając deklarację obiadową1.
Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmowane są na trzy dni przed rozpoczęciem
miesiąca wydawania obiadów w kasie Szkoły lub na rachunek bankowy nr 31 1240
3914 1111 0000 3087 6592 w tytule przelewu rodzic zobowiązany jest podać imię
i nazwisko dziecka oraz klasę.
Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry.
W przypadku braku wpłaty za dany miesiąc dziecko nie może korzystać z obiadów.
Po dokonaniu wpłaty, wydawana jest karta obiadowa, którą należy dostarczyć do
wychowawcy świetlicy szkolnej.

§5
ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
1. W związku z koniecznością zamówienia obiadów poza Szkołą (usługi cateringu) nie
ma możliwości zwrotu środków za wykupione obiady w przypadku nieobecności
dziecka w szkole.
2. W przypadku nieobecności dzieckaw szkole, należy odebrać obiad do własnych
pojemników w godzinach wydawania obiadów tj.od 11.45 do 13.45.
3. O planowanych nieobecnościach dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować
pracownika kasy przed wystawieniem paragonu i wydaniem karty obiadowej, a o
całkowitej rezygnacji z obiadów na miesiąc przed planowaną rezygnacją.
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§6
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.
Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego miejsca.
Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej.
Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki szkolnej
osobom postronnym, w tym również rodziców dzieci.
Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających z jadalni czuwają wyznaczeni
nauczyciele.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor
Szkoły
Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły w formie pisemnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do
Regulaminu korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
DEKLARACJA OBIADOWA
Ja niżej podpisana/y deklaruję, że...................................................................uczeń kl…..
(nazwisko i imię ucznia)
będzie w roku szkolnym 2017/2018 korzystał z posiłków w stołówce szkolnej.
Oświadczam, że znany mi jest regulamin korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę
szkolną.

Świnoujście, dnia………………..

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna
Tel. Kontaktowy………………...

…………………………………………………………………………………………………
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