Regulamin stołówki
w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły
nr 4/2016r z dnia 12.12.2016r.
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla uczniów tej szkoły (jednorazowo może korzystać 40- ro uczniów)
2. Z wyżywienia w stołówce mają prawo korzystać:
Ø uczniowie naszej szkoły
Ø w miarę możliwości i potrzeb – pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz
3. Kuchnia wydaje codziennie obiad od 11.30 - 14.00.
Ø aktualny jadłospis jest do wglądu na tablicy ogłoszeń w stołówce,
na korytarzach szkoły- przedszkoli oraz na jej stronie internetowej
4. Koszt jednego obiadu dla ucznia ustalono 3.50 zł.
5. Opłatę za obiady wnosi się na rachunek bankowy za cały miesiąc z góry,
z dostarczeniem potwierdzenia wpłaty do intendenta.
Ø wpłata za dwa miesiące może być dokonana, ale na osobnych przelewach,
wpłatach bankowych
Ø terminem ostatecznym wpłaty za obiady jest 15 dzień danego miesiąca
Ø przed każdą wpłatą na konto, należy skontaktować się z intendentem w celu
ustalenia wysokości zobowiązania finansowego
Ø fakt nieobecności dziecka, zgłasza rodzic lub opiekun prawny u intendenta
lub sekretarki szkolnej, które odliczane są od dnia następnego od zgłoszenia
Ø zwroty za dni niekorzystania z posiłku (koszt posiłku x liczba dni)- odliczane
są w następnym miesiącu rozrachunkowym
Ø zwrotów opłat za niewykorzystane obiady w miesiącu czerwcu nie dokonuje
się, za wyjątkiem zgłoszenia nieobecności w miesiącu maju
Ø uczeń będzie mógł korzystać z obiadów po uprzednim okazaniu dowodu
wpłaty intendentce
Ø opłata za wrzesień wnoszona jest do 15 września, a za styczeń do 15 stycznia
Ø rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentce,
najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca korzystania z obiadów
v tel. intendent :
v tel. sekretariat :

697 647 707 ,
32 43 17 855,

32 72 31 683
32 72 31 681

Dane dotyczące wpłat na konto :
BS/Czerwionka-Leszczyny 79 8454 1095 2003 0036 0348 0007
S.P. Szczejkowice ul. Wiejska 20
Dowód bankowy powinien zawierać:
ü nr konta i nazwa banku j/w
ü kwotę należną za obiady
ü tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za który dokonujemy
wpłaty oraz kwoty przypadające danemu uczniowi
6. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.
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7. Wszystkich korzystających ze stołówki szkolnej obowiązuje :
§ kulturalne zachowanie się przy stole
§ zachowanie ciszy podczas posiłku
§ samoobsługa- posiłki przynosimy z okienka odbiorczego, a odnosimy
do okienka zdawczego
§ pozostawienie po sobie należytego ładu i porządku
§ pozostawienie kurtek i tornistrów w szatni
8. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawuje opiekun świetlicy i nauczyciel dyżurujący.
9. W przypadku planowanej nieobecności całej klasy (wycieczki, zawody, konkursy
i inne) wychowawca powinien zgłosić ten fakt do intendenta lub do kuchni
co najmniej dwa dni wcześniej.
10. Wszystkich korzystających ze stołówki, poza osobami uprawnionymi – Dyrektor
Szkoły, obowiązuje zakaz wstępu do kuchni.
11. Wszystkich pracowników szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad BHP
i p. pożarowych, stanowiskowych, GHP- instrukcji dobrej praktyki higienicznej,
GMP- instrukcji dobrej praktyki produkcyjnej oraz przygotowywanie posiłków zgodne
z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Sporządziła:

Zatwierdziła:

I. Tesluk – intendent kuchni SP Szczejkowice

Anna Jaksik – Dyrektor SP Szczejkowice
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