Regulamin korzystania z posiłków
w świetlico – stołówce szkolnej
1. Świetlica jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię
szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są dla:
·
·
·

uczniów wnoszących opłaty indywidualne
uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS
dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

3. Posiłki wydawane są w godzinach :
·
·

godzina : 10.00 – 10.25 - dzieci 5 i 6 - letnie
godzina : 11.25 – 11.40 - uczniowie kl. I - VI

4. Opłatę
za
obiady
należy
uiszczać
z
góry
do
końca
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie się stołować.
Brak terminowej płatności powoduje niemożność przygotowania obiadu.
5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi
sprzedaży na wynos).
7. Dzienny koszt posiłku wynosi 1,50 zł.
8. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka
w szkole należy powiadomić sekretariat szkoły lub opiekuna świetlicy. Odpisy
za obiady dokonywane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 8.00,
a nieobecność trwać będzie 3 i więcej dni. W przeciwnym wypadku odpis
nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Koszt niewykorzystanych
obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten
fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek
w szatni, tornistrów przed stołówką.
11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad
uczniami sprawuje wychowawca świetlicy.
12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego
okienka.
13. Na świetlicy wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego dnia.
14. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2012r.

ANEKS
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych
w roku szkolnym 2014/15 dokonała zmiany w brzmieniu punków 7 i 8 Regulamin
korzystania z posiłków w świetlico – stołówce szkolnej, których obecny zapis jest
następujący:
7. Dzienny koszt posiłku dla ucznia wynosi 1,50 zł. Pracownicy szkoły uiszczają
wyższą opłatę za jeden posiłek tj. 2.00zł.
8. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole
należy powiadomić sekretariat szkoły lub opiekuna świetlicy. Odpisy za obiady
dokonywane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 8.00, a nieobecność trwać
będzie 3 i więcej dni. W przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po
dniu zgłoszenia. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za
następny miesiąc.
W miesiącu grudniu i czerwcu nie będzie odpisów z posiłków (koniec roku
kalendarzowego i szkolnego).

