Regulamin korzystania z obiadów i stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 60 w Katowicach
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I. Uprawnienia do korzystania ze stołówki.
Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 w
Katowicach.
Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele wnoszący opłaty
indywidualnie lub uczniowie których dożywianie finansuje: MOPS.
Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku
szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pedagogowi szkoły.
II. Odpłatność za obiady
Stołówka szkolna zapewnia posiłki, które są dostarczane ze Szkoły
Podstawowej nr 22 w Katowicach.
Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w
Katowicach. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty
produktów wykorzystywanych do ich przygotowania i wynosi 3,00 zł. Opłata
za korzystanie z posiłków przez nauczycieli wynosi 8,20 zł i może ulec
zmianie ze względu na wzrost cen. Kwotę za jeden obiad ustala Miasto
Katowice.
III. Opłaty
Odpłatność za obiady za dany miesiąc należy uregulować z góry do 13 tego
dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach
82 1020 2313 0000 3902 0515 1099 i dostarczyć potwierdzenie wpłaty do pedagoga
szkolnego
w
formie
papierowej
lub
elektronicznej
na
email
n.magiera.bartosz.zss11@op.pl. W przypadku nie uiszczenia opłaty za obiad
w wyznaczonym terminie, uczeń może zostać skreślony z listy.
ZA SPÓŹNIONE OPŁATY BĘDĄ POBIERANE ODSETKI W WYSOKOŚCI 7 %
NA PODSTAWIE ART. 481 KODEKSU CYWILNEGO.
IV. Zwroty za obiady
Koszt niewykorzystanych posiłków po zakończeniu miesiąca zalicza się na
poczet następnego miesiąca. Odliczeniu podlegają nieobecności ucznia
zgłoszone u pedagoga szkolnego najpóźniej rano w dniu poprzedzającym
nieobecność.
NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE W DANYM DNIU PODLEGAJĄ ODLICZENIU
OD NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.
Nieobecności nie zgłoszone, nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za
następny miesiąc. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie
pisemnej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Za miesiąc grudzień i czerwiec nie ma zwrotów.
V. Wydawanie posiłków
Posiłki wydawane są od godz. 11.25 do 12.40
Na korytarzu przy jadalni i przy gabinecie pedagoga wywieszony jest jadłospis
tygodniowy zatwierdzony przez intendenta SP 22 w Katowicach z
wyszczególnieniem alergenów.
Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i
kalkulacją kosztów.
VI. Zasady zachowania w stołówce
Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni
czuwają nauczyciele dyżurujący oraz pomoce nauczyciela.
Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.
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6. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na
stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, dyżurujący
nauczyciele i pomoce nauczyciela.
7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym
szeregu.
8. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 spokojnie poruszać się po stołówce,
 zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu
naczyń,
 zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
 zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na
stoliku),
 szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
 naprawić szkodę uczynioną w stołówce.
9. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany
wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach, z
dnia 13 listopada 2018 r.
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