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Regulamin stol6wki

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawla II w Siedlcach
$1

szkoln4
Stolowka jest miejscem spozywania posilkow przygotowanych przez kuchnig
w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawla II w Siedlcach.
w godzinach
2. Posilki wydawane s4 w dniach zaigc dydaktycznych w szkole,
ustalanych na pocz4lku kaZdego roku szkolnego. Godziny wydawania mog4 ulec
zmiarie w zwr4zku z grupowymi wyjSciami i vq'iazdami uczni6w olaz ze zmian4
organizacjipracy szkoly. Fakt ten dyrektor lub wicedyrektor uzgadnia dzien wczeSniej
1.

z kuchark4.
$2

1.

Do korzyst ania z posilk6w w stol6wce szkolnej uprawnieni s4:
1) uczniowie szkoly, wnosz4cy oplaty indywidualne,

2) uczniowie szkoly, kt6rych

doZywianie hnansuje oSrodek pomocy

spolecznej

3)

2.

pracownicY szkolY'

Dyrektor szkoly, na wniosek rodzic6w, mo2e wyst4pi6 do oSrodka Pomocy
spolecznej o refundacjg posilk6w uczniom z rodzin posiadaj4cych trudn4 sytuacjg
materialn4.
$3

I

OdplatnoSd za korzystanie z posilk6w ustala dyrektor szkoly w porozumientu z
organem prowadz4cym. WysokoS6 oplaty zakorzystanie z posilkow przez uczni6w
usiala siE w wysokoSci koszt6w produkt6w wykorzystanych do przygotowywania
posilku. WysokoSi oplaty za korzyslanie z posilk6w przez pracownik6w szkoly
ustala sig w wysoko6ci koszt6w produkt6w wykorzystanych do przygotowywania
posilku, wynagrodzeri pracownik6w kuchni i skladek naliczanych od tych
wynagrodz en oraz koszt6w uttzymania stol6wki.

2.
a

J.

Zaruy.dzenie odno$nie aktualnych oplat za obiady stanowi zalqcznrk do niniejszego
regulaminu.
Zi uczni6w, ktorym przyznano Swiadczenie w postaci zakupu obiad6w oplaty wnosi
wlaSciwy oSrodek pomocy spolecznej, przy czym oplata ustalana jest w wysokoSci
oplaty zakorzystanie z obiad6w przez.ucznia.

$4

Oplaty za posilki przyjmuje intendent. Oplaty za posilki wnosi sig za caly miesi4c z
g6ry * ustalonych terminach (dwa ostatnie dni miesi4ca poprzedzaj4cego miesi4c, za
ktOiy oplata jest wnoszona). Oplata za wrzesieri i styczen przyjmowana jest w
pierwszych dniach tych miesigcy, ustalanych kaldego roku przez intendenta. Po
uiszczeniu oplaty wplacaj 4cy otrzymuj e miesiqczny abonament'
2. Uczniowie, posiadaj4cy decyzjg oSrodka pomocy spolecznej o przyznarriu Swiadczenia
w postaci zakupu posilku ottzymuj4 abonamenty po okazanru decyzji' Uczniowie,
ktorym prrytninoiezplatne obiady w szkole na podstawie decyzji dyrektora szkoly,
1.
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3.

4.
5.

wydaje sig abonamenty po powiadomieniu wlaSciwego osrodka pomocy spolecznej o
udzieleniu tej formy pomocy danemu uczniowi'
Optata za wykupione i niewykorzyst re posilki podlega zwrotowi w wysokoSci
iloczynu lczby dni nie korzystania z posilku i wysokoSci oplaty za posilek. Zwtot
nastgpuje w formie zastosowania odpisu przy wptacie za kolejny miesi4c. Rodzic,
pru.t*yopiekun ucznia, pracownik szkoly zgLaszaprzed przygotowaniem posilku (z
dziennym wyprzedzeniem) fakt nie korzystania z posilk6w. W przypadku braku
jest zwrot
zgloszenia oplata nie jest zwracaua. Warunkiem otrzymania zwrotu oplaty
niewykorzystanych abonament6w.
W czerwcu, *o6". braku moZliwoSci odliczenia koszt6w niewykorzystanych obiad6w
przy nastgpnej wplacie, odpisy nie s4 prowadzone.
W przypadku nieobecnoSCi ucznia mozliwe jest odebranie obiadu pruez rodzic6w i
dostarczenie eo dziecku do domu.
$5

Obiady wydawane s4 za okazaniem abonamentu na dany dzieh- W przypadku gdy
tczen'zapomni abonamentu, otrzymuje obiad po wpisaniu sig na listq w zeszycie
stolownik6w.
2. Niewykorzystane w danym dni:u, z powodu absencji stolownik6w, porcje obiadowe
wydawane s4 po zakohczenru drugiej ptzerry obiadowej dzieciom chqtnym, po
wpisaniu sig na listg.
jest sprzedaz
3. W przypadku pozostawania niewykorzystanych positk6w, prowadzona
poleAyiczych obiadow dla uczni6w i pracownik6w, w cenie obowi4z,,ti4cei stawki.
Frowadzi siE rownieZ sprzeda?pojedynczych porcji zupy dlapracownik6w szkoly'

I

$6

bezpieczeistwem uczni6w korzystaj4cych ze stol6wki czuwaj4 wychowawcy
Swietlicy. Harmono g r arn dy Zut 6w ustala wi cedyrektor szkoly'
W stol6wce mog4 przebywac tylko osoby korzystaj4ce z posilku. Rodzice wchodz4
vtyl4cznie w sytuacjach wyj4tkowych, w celu odebrania posilku dla ucznra
nieobecnego w szkole.
Uczniowie korzystaj4cy z posilk6w maj4 obowi4zek dostosowac sig do poleceri
dy Zuruj qcych wychowawc6w Swietlicy'
W stol6wce nie wolno biega6, prowadzi6 gloSnych rozm6w,przeszkadza6 innym.
Naczynia po spozyciu obiadu nalezy odnies6 w wznaczone miejsce.

1. Nad

€

2.
3.
4.
5.

$7

1.

2.
3.

Wszelkich zmianw niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoly.
O wszystkich sprawach zawtqzanych z organizacjq pracy stol6wki, nieuregulowanych
w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoly.
Niniejszy regulamin obowi4zuje od 01.09.2013 roku.
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SZKOLA PODSTAWOWA NR
int Jano Pawln II

11

08-1 10 Sledlce, ul. WlSnlowa 5

tel.25 794-36-8'l

zLL4CZNTK
DO REGULAMINU STOI,6WKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
IM. JANA PAWI,A II W SIEDLCACH

Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
okreSlenia zasad korzystania ze stol6wek szkolnych funkcjonuj4cych w szkolach
prowadzonych przez Miasto Siedlce od I wrzeflnia 2013 r. obowi4zuj4 nastgpujEce
ceny obiad6w:
1) dla uczni6w:3,50 zl;
2) dla pracownik6w szkoly: 5,50 zL.
wprowadza sig mozliwoSd zakupienia pojedynczych porcji zttpy dla pracownik6w
szkoly w cenie I,00 zL.
3. Pelny obiad wykupiony pojedynczo:
1) dla uczni6w cena - 3,50 zL;
2) dla pracownik6w cena - 5,50 zl.

1. Na podstawie Uchwaty
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