REGULAMIN UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020
§ 1 Podstawa prawna
Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty art. 67 a /Dz.U.nr 256, poz.2572 z 2004 r. z
późniejszymi zmianami.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele SP 25 w Elblągu 2. Ze
stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje
MOPS 3. Korzystający zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po
uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia i zapoznaniu się z regulaminem
§3
Odpłatność za obiady
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu i kompotu 2. Cena jednego
obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku i wynosi 4,00 zł
3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów
zużytych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni, w
przeliczeniu na jeden obiad, co wynosi 6,20 zł 4. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana
jest u intendentki do ostatniego dnia każdego miesiąca w godz. 7:15 – 14:00 oraz jeden dzień w
miesiącu do godz. 16:15. Za opłatę uiszczaną po terminie będą pobierane ustawowe odsetki 5.
Wpłaty za obiady potwierdzane są numerowanym paragonem i wpisem na listę wpłat 6. Wydawane
obiady uczniowie spożywają wyłącznie w stołówce szkolnej w następujących turach :
I tura - 12:00 – uczniowie przebywający w świetlicy i uczniowie klasy „O”
II tura – 12:30 - uczniowie klas I-II oraz uczniowie klas starszych którzy skończyli
lekcje
III tura – 13:30 – uczniowie klas IV –VI i gimnazjum
§ 4 Wnoszenie opłat za obiady, zwroty za niewykorzystane obiady, rezygnacja
1. Rezygnację z obiadów należy zgłosić intendentce osobiście lub telefonicznie /tel. 55 625 87 28 /
przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego 2. W przypadku nieobecności ucznia
zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej za
każdy dzień nieobecności. Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszają rodzice. Zwrot kosztów za
pierwszy dzień nieobecności możliwy jest w przypadku, gdy zgłoszony zostanie do godz. 8:30 w
dniu nieobecności telefonicznie / tel. 55 626 87 28/ 3. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie
podlega zwrotowi kosztów. 4. W miesiącu czerwcu zwrotowi podlegają jedynie nieobecności
zgłoszone do 31.05 / dotyczy wycieczek szkolnych/
§ 5 Zasady zachowania w stołówce
1. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich i
zmiany obuwia w szatni 2. Podczas pobytu w stołówce obowiązują zasady kulturalnego zachowania
3. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego miejsca 4. Nadzór nad
uczniami sprawuje nauczyciel 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z
obiadów

§6
Postanowienia końcowe
1.
O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor SP 25
w Elblągu.
2.
Traci moc Regulamin uprawnienia do korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2018/2019.
Aktualny Regulamin został odczytany i zatwierdzony podczas Rady Pedagogicznej w dniu
09.09.2019 r.
3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2019.

