SZKOŁAPODSTAIVOWA
im" Szarycb Szeregów
05-860 PłochocĘ ul. Lipowa 3
tcl. 22 722-50-15; twł 22 722-5649

Zarządzenie Nr 13

Ęrektora SzkoĘ Podstawowej

im. Szarych Szeregów w Płochocinie

z dnia2O grudnia}02l,

§1
Na podstawie art. 106 ust. 2, ust. 3 Ustawy z dnta 14 grudnia ż016 r. Praw,o Ośw,iatowe
(tl.Dz.U. z202I r. poz.I08ż zpóźn. zm.), w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
ustalam warunki korzystania ze stołówki szkolnej w- Regulaminie stołówki szkolnej,
stanowiącym zńącznik nr 1 do niniejszego zarządzenla.

§2
Regulamin wskazany w §

1

wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY

,"k{ffi,

§ZKOŁA PoDsTAv/owA
in. §earych Szeregów

l,}§-8ó0 Płochocir5 ul.

ł

"}-7

'ż2-50,|5;

Lipowa 3

taxż2122-5649

Zarządzenie Nr 14

Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

z dnia 20 grudnia 202l r.

§1
Na podstawie art. 106 ust. 2. ust. 3 Ustarły z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo

Ośrł,iatorł,e

Dz. L]. z 202I r. poz. 1082 z poźn. zm.), w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę"
ustalam wysokość opłat za posiłki:

(t.1.

a) Obiad dla
b) Obiad dla
c) Obiad dla
d) Obiad dla

ucznia klasyczny 6.00 zł
ucznia w diecie bezglutenowej - 8.00 zŁ
ucznia w diecie bezmlecznej - 8,00 zł
pracowników - 1 1,000 zł

§2
Zarządzente wchodzi

w-

zycie z dniem 01.01.2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY

*#Ma;

SZKOŁA PODSTAWOWA
inl. Szarych §zeregów

05-8ó0 PłochocĘ ul. Lipowa 3
tęl., 2Z 722-5a-l §; fEx ?2 722-5649

Załącznik nr l do Zarządzenia Nr l3
D1,,rektora Szkoł_v- im. Szarych Szeregórv w Płochocinie

z

dnia2j srudnia 2021

r.

REG ULAMIN STOŁOWKI SZKOLNrEJ
§1.
Postanowienia ogólne

l.
2.
3.
4.

Stołówka jest miejscem spożywania obiadów- przy,gotowanych ptzez pracowników
kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły.
Obiady wydawanę są w czasię trw-ania rocznych zajęć dydakt,vczno-wychowawczy,ch
w godzinach od i,l.00 . zgodnie z ustalonym harmonogramem" zzastrzeżeniem ust.3.
W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki. wyjśćdo kina itp.. obiad
wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie, po konsultacjach kierow,nika świetlic1,,
z or gantzatorem wyj azdu.
Postanowienia Regulaminu, aktualny jadłospis. ogłoszenia dot;-czące stołówki szkolnej
(w tym wysokośćopłat) umieszczone są na tablic.v infbrmacl,jnej przy stołówce szkolnej
lubii na stronie interneloiłei szkoIt
§ 2.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1.

Do korzystanla z obiadow,

a.

b.

2.
3.

w-

stołówce szkolnej uprawnieni są:

uczniowie szkoły, których rodzice/opiekunowie prawni wnieśli opłate
v,wznaczonvm terminie
uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje OśrodekPomocy

Społecznej oraz tnni sponsorzy.
pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne.
Z obiadów można korzystać wyłącznie w- stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaż5l na
wynos), z zastrzężeniem ust. 3,
Dopuszcza się wynoszenie obiadów na zewnątrz tylko przez nauczycieli. którzy
w godzinach pracy nie mogli zjeśćobiadu.

c.

§3.
Normy żywieniowe i dieĘ

1.

2.
3.

Szkoła przygotowuje obiady zgodnie z przepisami prawa normującymi zywienie dzieci
t młodzieżyw takich placówkach oświatowych (tzw. obiad klasyczny).
Szkoła ma możliwośćprzygotowania obiadu dla dzieci u-edług ich indywidualne.i diety
w przypadku:
a) Dietybezglutenowej;
b) Diety bezmlecznej.
WaruŃiem przygotowywania obiadu zgodnie
dostarczenie zalecenia |ekarza.

z dietami wskazanymi w pkt. 2 jest

§4.
Wnoszenie oplat za obiady

1.

Opłaty za oblady należy dokonywaó luyłącznie przelewem na wskazany na piśmielub
na stronie intęmetowej szkoły numer konta bankowego.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wpłaty za obiady należy dokon}.waó najpóźńej do 5-go dnia kazdęo miesiąca za
bieżący miesiąc.
Deklarację korzystania z obiadów na kolejny rok szkolny rodzice/prawni opiekunowie
składają do 20-go wrześniadanego roku szkolnego (według wzoru-zńączniknr2).
Brak wpłaty za obiady do 5-go dnia kazdego miesiąca, którego dotyczy będzie
skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów, ń do chwili uregulowania naleźności
za darty miesiąc z zastrzężeniem ust. 6.
O fakcie wstrzymania obiadów rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo.
W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową,
prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoĘ.
W przypadku rezygnacji z obiadów lub nrńarry terminów korzystania z obiadów fakt
tennaIeży z$osió pisemnie u intendenta lub sekretarzaszkoĘ.
W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przęz OśrodekPomocy
Społecznej lub sponsorów, zasady i terminy dokonywania tych opłat roguĘą zapisy
odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
sponsorem aszkołą.

§5.
ZwroĘ za niewykorzystane obiady

1. W

2.

3.

4.
5.

6.

przypadku nieobecnościucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej,
zwrotowi podlega dzierna wysokośó opłaty zakorzystańe z posiłku zakażńy dzięh
nieobecności, z v,ryłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecnośćzostńa
zgłoszona.
W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych, iP. o nieobecności
uczniów powiadamiają intendenta, organizatorzy imprezy. Najmniej z dwrrdniowym
v,lyprzedzeniem przed planowaną imprezą na\eży przedłożyć intendentowi, irnienną
i stę ucze stników impre ry p otwier dzoną przęz or ganizator a.
Rodzice/prawni opiekunowie winni odwołać obiady u intendenta osgbiścielub
telefonicznie do godziny 15:00 w dniu poprzedzĄącym dzięńwydania obiaduPowstała nadpłata za zgłoszenie nieobecności zwrócona jest za abińy w następnym
miesiącu, z zastrzężęniem ust. 6.
ZvltoĘ dokonyrvane będą na konto podane przez rodzicódprawnych opiekunów
w Deklaracji korzystania z obiadów w danym roku szkolnym (zńącznik nr 1).
W przypadku niezg}oszonej nieobecności na obiedzie, liszczona z goty opłata za
niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
1
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Załączniknr

l

do Regulamillu stołówki szko|nej

Deklaracja korrystania z obiadów w roku szkolnym .............l
Deklaruję, że moje dziecko
klasa.
(imię i nazwisko ucznia)

będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnei w roku szkolnym ......... ..,l

1. ZobońąĄe

się do uiszczenia opłaty za obiady do 5 dnia kazdego miesiąca na konto

bankowe szko§ i przyjmuje do wiadomości, że w przypódku niedokonania przelewu
w terminie obiady zostanąwstrzymane aż do uregulowania należności.

2.
3.

Oświadczam,żezapoznilem się z Regulaminem stołówki szkolnej.
Proszę o przekazywańe ewentualnych odpisów lub nadpłat za obiady mojego dziecka
na rachunek bankowy: ......

Podpis rodzicalopiekuna prawnego

