
Regulamin korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Szkoły Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w

Domaniewie.

§1

Uprawnienia do korzystania ze stołówki:

Z obiadów mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Mieczysława 
Szymczaka w Domaniewie  oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Ze stołówki mogą korzystać uczniowie wnoszący opłaty indywidualne oraz 

bezpłatnie na podstawie decyzji GOPS.

§2

Obiady  będą przygotowywane w formie jednego dania,

tj. zupa – 2 razy w tygodniu, drugie danie- 3 razy w tygodniu.

§3

Menu wraz z wykazem składników oraz występującymi alergenami będzie 

znajdować się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  szkoły.

§4

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami najnowszych zaleceń

żywieniowych, ze ścisłym przestrzeganiem  systemu HACCP.

§5

Po każdym posiłku stoliki oraz krzesła w stołówce szkolnej będą

regularnie dezynfekowane.

§6

Przerwy śniadaniowe:

9.15                Śniadanie (3- latki, 4- 5 latki, 6- latki)

10.05- 10.15  Śniadanie ( klasy I-III)

Przerwy obiadowe:

11.00- 11.15 obiad dla klas IV-VIII

11.30              obiad dla oddziałów przedszkolnych

12.00- 12.15  obiad dla klas I- III

§7

Korzystanie z obiadów wiąże się z jednoczesną akceptacją regulaminu .



By uczeń mógł  korzystać ze stołówki, rodzic lub prawny opiekun

zobowiązany jest do zapisania dziecka w sekretariacie ( sala nr 12 na parterze)

po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym zarządzeniem.

Uczniowie z klas starszych mogą dokonać zapisu samodzielnie,

również pod warunkiem zapoznania z regulaminem stołówki.

§8

Odpłatność za obiady

Ustalam następujące ceny obiadów wydawanych w stołówce szkolnej:

   Mała porcja ( dot. dzieci w wieku 3- 6 lat)     2 złote za jeden obiad

Duża porcja ( dot. uczniów Szkoły Podstawowej)  3,50 za jeden obiad

Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje wyłącznie koszt produktów zużytych 
do przygotowania posiłku( koszt wsadu do kotła). 

Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu
produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz  utrzymania i 
funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad. 

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 
możliwość zmiany odpłatności, po uprzednim poinformowaniu korzystających ze 
stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem. 

§9

Wpłaty za obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły ( pokój nr 12) 

w godzinach: 8-9 i 11.30-12.00 dla rodziców

oraz 12.00- 13.15 dla uczniów dokonujących opłaty samodzielnie. 

do 15 dnia każdego m-ca, za wyjątkiem września .

§10

Zwroty za obiady



Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu nieobecności

spowodowanej chorobą, udziałem w wycieczce lub z innych przyczyn

losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi co najmniej 2 dni.

Odliczenie stawki dziennej następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu

( dzień zgłoszenia nie jest odliczany).

Zgłoszenia o nieobecności nie działają wstecz.

Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie.

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być odliczona w miesiącu
następnym.

W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty

zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest

opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.

Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi

kosztów.

§11

Zasady zachowania na stołówce

Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.

Ze względów sanitarno- epidemiologicznych w czasie wydawania obiadów na
stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek,  oraz

wychowawcy poszczególnych klas.

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

Przed okienkiem, w którym wydaje się obiad, obowiązuje kolejka

w  jednym szeregu.

  

§12

W stołówce szkolnej uczeń powinien:

zachowywać się w sposób kulturalny, odnieść naczynia  w wyznaczone miejsce,
szanować mienie szkoły.

W przypadku zniszczenia mienia uczeń zobowiązany jest naprawić szkodę 

uczynioną w stołówce.



O nagannym zachowaniu ucznia będzie poinformowany wychowawca, 

rodzice, oraz dyrektor szkoły.

§13

Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2020 do odwołania.


