REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 3
im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię
szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,
 uczniowie szkoły , których obiady dofinansowuje OPS lub inni sponsorzy,
 pracownicy szkoły
3. Koszt obiadu dla ucznia ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do
przygotowania posiłku .
Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu
4. Koszt obiadu dla pracowników szkoły ustala się wg rzeczywistych kosztów sporządzania
posiłków .
Cenę jednego posiłku dla pracowników określa ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego
Regulaminu
5. Opłaty o których mowa w punkcie 3 i 4 uiszcza się w kasie szkoły lub przelewem na konto
bankowe numer 23 1140 1179 0000 2226 2800 1002 w terminie do 17 –go każdego
miesiąca. Brak terminowej płatności powoduje naliczanie odsetek za zaległości.
6. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu
rozliczeniowym lub zwrot odpowiedniej kwoty.
Warunkiem dokonania odpisu lub zwrotu
jest zgłoszenie dzień poprzedzający
nieobecność dziecka w szkole albo złożenie rezygnacji korzystania z posiłków do
intendentki lub sekretariatu szkoły.
7. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek
oraz dyżurujący nauczyciel.
8. Posiłki wydawane są w godzinach od 1125do 13.00 (w czasie przerw obiadowych):
Godzina : 1125 - 11 40 klasy I- III
Godzina : 1225 - 12 40 klasy IV – VI
9. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek
i tornistrów przed stołówką.
10. Do stołówki szkolnej uczniowie wchodzą pojedynczo, po zgłoszeniu swojej obecności
szkolnej intendentce.
11. Przed okienkiem w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
12. Podczas posiłku obowiązuje:
a. cisza,
b. przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków.
13. Po posiłku należy:
c. pozostawić swoje miejsce w czystości,
d. odnieść naczynia,
e. spokojnie opuścić jadalnię.

14. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis tygodniowy.
15. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice
oraz Dyrektor szkoły.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

