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§1

F*dstttwn pre§vrłe

fut. 1*6 ustarvy z dnia 14 grud*ia 2016r. Prawo oświatowe.

§ź

Fnsta*owienia cg$ine

W celu zapewnienia prawidłcwej realizacji zadń opiekuńczych, w szczególności
wspierania prałvidłowego r*zwo"iu uczniów, szkała prolł,ladzi st*łclvkę szkolną,

§tołc:n ka szkolna przygotorvrrje posiłki w zalezncśei od mozliwości organizacyjnych
oraz pctrzeb osob korzystającyeh z posiłkaw, ol*,órych rnowa § 3.

C rcdzajach przygotowywanycłr przęz st*ł*wkę pcsiłkow decyduje *yr*kt*r §zkoły
Fodstawcwej w §tałie-*,icach, zweny dale,j dyrekt§ręm,

§tCIłóv/ka szkclna funkcjanu"j* *d pi*rwszego dnia rozpoezęcia ząęó w danym roku

szkalnym, akaf'czy wydawanie cł:iadow w ostatnim dniu czerwca.

§tałcwka szkolna nie funkejonuje w czasie u§tawouiych dni wolnych od praey, świąt

i przerwy urlopcwej.
Czas pracy stołowki szkolne"j ckreśla dyrektor szkcły, uwzględniająe p*trzeby

racjcnalnegc żywienlu uczniów" rvarunkującego prawidłowy rozwój, dobre

s&ffiapoczueię i zdotrncść do nauki.
Posiłki §ą przygotorływane fia mie"jseu przez pracowników st*łówki, zgadnie

z zasadami systełnu HACC.P
Fosiłki są pl-zygotCI\Ą}.wan€'w oparcir,r a śrcdki §p§z}"lvcze spełniająee wrymagania

ustawy z drria ź5 sierp*ia 20a6 r, o bezpieezeństwie żywaości i zywienia crazprzapisbrłł
wykonawczyeh do tej ustawy,

Regulamin korzystania ze stołowki okreśtra zasady *dpłatnośct łraz warunki
korrystania ptzaz elczłriów z posiłkcw wydawanyeh w stołówce sztr<ł:lnej.

lr{iniejszy R-egulanlin ofaz §/§zelkie ziłiany w nin"l wprowadzone p*Cane są do

pub,licznej wiadnrnaśgi w spCIsób przyjęty ptzęł, szkołę.

§3

EJprawnieni do k*rzy*tanix ge stołówB<i

Do korrysiarna z posiłkow w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1. Uczrrior.vie Szkoły Podstawowej w $taniewicach, zwanej daiej §zkołą;
2. §zieei z oddziałł:w przedszlcolnych tbnkcjonu"jącyclt przy Szkole Podstawowej

w §tanięwieach

§4

Odpłatność za posiłki

ź
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5.
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1. Fosiłek jest opłncany indyrłidualnie lub refundowany przez Gntinny Ośr*dęk F*nrocy

Społecznej w Postominie
ż. Cena jednego posiłku nstałona iest przez dyrektora §zkoły }v p*rozutllieniu z organęm

prowadzącyn,i.

3. Sdpłatn*ść za p*siłel< dla osob wskazanyclr w § 3 pkt 1-2 rrstala się na podstawie kcisztu

surowcórłr zuĄĄvłkł do prrygotow,ania pcsiłku (tzw. ,,wsad do kotła"}.

Ą. infcrmację o opłaeie za-wjżywienie w *kali 1 dnia zywieniowego podaj* się dc

publicznej wiadoniości poprzez umieszezenię na stronie internetcwej szkoły,

w zakładcę,,*1a rodzie ów l Tł*Ąwi&nie"

lĘxaaszexrie opłat za posiłlei

i. Rodzic oświadcza, ze jegł: dziegko korzystać będzie z pcsiłkovr w stołólvee szk*trne.j,

2. &płatę za posiłiri wnnsi się z g&ry do *stntm§ego dmix miesiącn pCIprzedznjącegn? ue

który opłata jest wnaszonn {ezyli za miesiąc m*ru€€ wptaĘ nn!eż7 dokonaĆ do 28

tutego}. §Vyjątet< stanowią miesiące wrzesięń i styczeń, w których termin 'łpłat ust*la

się odpowiednio do 15 vłrzęśnia araz ń* tr 5 sty*znta danego roku.

3. Sp&atę z* pq§ił!ąL:tn§si.się §/yłąellllie r}a ĘĘ!tu_&pŁb3,nko$ry §zkoły Fodstawcwej

w §tanielvicach, tsank §pclłdzleLłzy w Ustce al}ostominł 25 9315 CIOfi4 00ź1 52tr5

żOsCI CI010 §/ tytule wpłaĘ nateży wpisać: irnię i nann.isfuo driecka, iłlasę ornz

miesiąe za który wrls§uon& jes{ opłata, ewentuatnie itość dni odpisu za popruedni

xrliesiąc.

4. Termin płatncści azrr&§l,a dzień wpływ.i,l nalezności rra racłrunek banko.*y wskazarry

w pkt 3.

5. W przypadku niewniesienia apłaty za pelsiłki zgadnie z pkt. 2 - 4 dg astatniego dnia

mie:siąła, następuje wstrzymanie wydawania posiłkow da §zasu uregutrowania

nalezności.

ó. Ni*wniesięnie opłat za posiłki w terrninie ustalonym w plłt.Z porvoduje naliez*łrie

odsętek ustawowych.

§s

Zwr*ty za *iewjlkonzystane posiłki

1, Rezygnncję z posiłku należy zgłosić :ry sękre€ariacie szkłrły lub telefonicznie połl

nr tetref,onu 59/ 810 8623 do godz. 13.0S dnia poprzedzającegł wydanie posiłku.

ż. Odliczenię kwoty za niewykorrystany łlbiad następuje od następrrego dnia po

zg}aszeniu.
3. Wszystkie nieobęcności będą odliczane od wpłaty za kcriejny miesiąc zywieniow-y.

4. W przypadkłr*zygnacji z obiadow inforłnację nalezy zgłosic w sekretariałił szk*Ąy,

najpozniej dc 25 dnia prprzedzającego miesiąc rezygnacji"

5. lV przypadku braku informacji o niekorzystaniu z *biadów, *płata za następny

miesiąc będzie natriczana zgoónie ze sźawką Ęwteniowa
6. Kaźda nieo§r*eność zgłoszon* zgodnie z qlkt 1-4 stanmwi podstawę d* odłica**ia cd

§łwoty należnej za posiłki w następnym miesiąeu. 1Ę przypadku nieobecno§ci
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}y ł&i*§iąctr ez*rvycłl i grudniu z,ęwrat, odliczonej stałvki żywiemicwej następuje ma

konto bankłwe rodziea/opiekuxra iłlb osoby wpłaeającej.
Knżdct niezgłoszona nie*łrccność jest liczona jakn wydany posi&e§< i podleg* opłncie.
§zkoła zasftzega sobie niozliwośó przęznaazęnia nadpłaty za niewykorzystane obiady
w postaai tzw. suchegCI prowlantu
Zasady rłrskazane w § 6 dłtycząrawnięż posiłkćw refundowanycll przez o*rodek

§7

?,asady nacłąowaxąia w stołówee

i. \§ stcłowce *bowiązu.ię eisza.
2. Uęzeńzabawiązany jest przed posiłkiem urnyć ręce i przestrzegać regulaminu stołąlwki

daty eząłegc przepi sów bhp.

3" 1}Jad bezpieezeństwem ucznióTor przebywającyeh w czasie obiadu na st*:łówee czuwają
nał"lezyciele.

4. Fodezas spazywania posiłkow obołviązr{ą zasady kulturalnego zachcwania.

5. Naezy*ia po spozyciu posiłku mają być r:dstawione w wyznaczonym rniejscłł.

6 " 7,a szkody spowcdcwan€ w stcłówce odpowiada uczeil, a finansowe jego rodzice,

V. W przypadlłu nię respektowania wyżej wyłtienionych zasad zachawania
poinformowany zostanie wychowawca ktrasy iza jega pośrednictwern rcdzice ucznia.

8, Za rużąae naruszenię reg:ulanrinu stołówki uczeń moze znstac skreśiony z tristy

k*rzysiających z obiadow w stałólzu,ee szi<olnej.

§8

postnnowienia końeowe

l. O wszystkich sprawach zawtązanyctl z organizaeją prrr§y stołówki nieujętych
w niniejszyrn Regulaminie decyduje dyrektcr szk*ły.

ż. Traci moc R.egularnin §tołowki Szkolnej wydany Zarzrydz*nięm nr 4/2CIl E/2019 z dnia
Ź6"1s 2018r 
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