REGULAMIN KORZYSTANIA ZA STOŁÓWKI
§1
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół w
Łęgowie.
§2
Z obiadów mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
pracownicy szkoły.
§3
Opłata za obiady za dany miesiąc powinna być uiszczana do końca danego miesiąca u kierownika świetlicy lub intendentki. W przypadkach nieterminowego
uiszczenia opłaty za obiady zostaną naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień
zwłoki.
§4
Jednostkowy koszt obiadu dla ucznia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z
kierownikiem świetlicy i intendentką. Natomiast cenę obiadu dla pracownika
ustala dyrektor w oparciu o wcześniej przygotowaną kalkulację obejmującą
koszty przygotowania jednego posiłku. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen.
§5
W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w
szkole, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest powiadomić kierownika
świetlicy. Odpisy za obiady dokonywane będą dnia następnego po dniu zgłoszenia do godz. 14. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony zostanie przy
opłacie na następny miesiąc. Zgłoszenie późniejsze powoduje nie odliczanie
kosztu obiadu. Nie odliczane również są pojedyncze dni nieobecności uczniów
na obiedzie.
§6
W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego
(np. wycieczki szkolne) wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić kie-

rownika świetlicy nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością.
Zgłoszenie późniejsze powoduje nie odliczenie kosztu obiadu w dniu zgłoszenia.
§7
Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia plecaków
i kurtek w szatni. Uczeń zajmuje miejsce w kolejce po obiad, a następnie przy
stoliku. Po spożyciu posiłku powinien odstawić brudne naczynia do okienka.
Podczas pobytu w stołówce uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania.
§8
Nadzór nad uczniami w stołówce sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
§9
Osoby nie korzystające z posiłków nie mają prawa wstępu do stołówki szkolnej,
szczególnie w czasie wydawania posiłków.
§10
Harmonogram wydawania obiadów. Obiady wydawane są w czasie dużych
przerw tj. 10.55-11.10 i 11.55-12.10.
godzina 10.55 – klasy I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej
godzina 11.55 – klasy I-III gimnazjum
Pracownicy spożywają obiady w godzinach wydawania posiłków.
§11
W przypadku nie przestrzegania regulaminu, osoba korzystająca z obiadów może zostać pozbawiona możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.
§12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 r.

