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PODSTAWY PRAWNE,
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 201 6r.-Prawo oświatowe (: Dz.lJ, z 2021 r, poz, 1082 ze zm.)
2.Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Kafta Nauczyciela (tekst.jedn. Dz.U. z 2021r.,poz. 1762 ze zm.)
3.Rozporządzenie MENIS z 31 grudnia 2002 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1604)

§ 1, PosTANoWlENlA oGoLNE
'l. Stołowka przedszkolna jest miejscem spozywania posiłków przez uczniów ZS-P w Roznowicach.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć w następujących godzinach:

. śniadanie:
8:40 do 9:00

. obiad:
11:30 do 11 :45 uczniowie szkoły podstawowej klasy 1-1V
11:45 do 12:15 wychowankowie przedszkola
12:30 do 12:45 uczniowie szkoły podstawowej klasy V- Vllt

o podwieczorek:
13:40 do 14:00

§ 2. UPRAWN|EN|A Do KoRzYsTANtA zE sToŁoWKl
1. Do korzystania z posiłków w stołowce przedszkolnej uprawnieni są:

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie, ktorych dożywianie dofinansowuje M-GOPS w Bieczu,

2. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez
wniesienie opłaty za wyżywienie u lntendenta.

§ 3. RoDZAJE ! WYsoKoŚcl oprłT zA PostŁKt
1. Stołowka przedszkolna zapewnia następujące posiłki:

1) śniadanie ( dzieci z przedszkola)
2) dwudaniowy obiad z kompotem ideserem (dzieci zprzedszkola iuczniowie Sz.P.)
3) podwieczorek (dzieci z przedszkola)

2. Wysokość opłat:
1) Opłata zawyżywienie uczniow jest naliczana w wysokości 100% kosztów surowca

zuzytego do przyrządzania posiłkow.
2) Wysokośó opłat miesięcznych za wyzywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej

i ilość dni zywienia w miesiącu.
3. lnne osoby korzystające z posiłkow w stołowce przedszkolnej, ponoszą pełne koszty surowca

iwykonania potraw.
4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktow w trakcie roku szkolnego dopuszcza się

mozliwośc zmiany odpłatności z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4. WNoszENlE oPŁAT zA PosIŁKI
1. Opłaty za posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent ZS-P w Roznowicach w godzinach

od 7:00 do 13:00 najpozniej do 10 dnia kazdego miesiąca.
2. Wnoszenie opłat za posiłki potwierdzane jest dowodem wpłaty na numerowanym

kwitariuszu, Oryginał dowodu wpłaty otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza
pozostaje do rozliczenia w dokumentacji stołowki,

3. lstnieje możliwość wykupienia posiłkow w wybrane dni tygodnia,
4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki przez M-GOPS w Bieczu zasady i terminy dokonywania

tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumien zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą.



§ 5, zWRoT KoszToW zA N|EWYKoRZYSTANE PosIŁKl
1. Zwrot uiszczonych kosztów za posiłki z powodu ich nie spozycia, spowodowanego

nieobecnoŚcią w szkole, jest mozliwy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu intendentowi.
2. Nieobecność ucznia zgłasza się osobiście lub telefonicznie : (13)4476116.
3. Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów:

1) w przypadku planowanej nieobecności ucznia, w celu dokonania odpisu, zgłasza się ten
faktzjednodniowym wyprzedzeniem, najpoźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego
nieobecnośc.

2) w wyjątkowych przypadkach (nagłej choroby lub zdarzeń losowych) zgłasza się
nieobecność w danym dniu do godz, 7:30.

3) w przypadku wycieczek, zawodów sportowych itp. organizatorzy imprezy zawiadamiają
intendenta o nieobecności uczniów, 2 dni przed planowaną nieobecnością _ nalezy
wówczas przedłożyć imienną listę uczestnikow imprezy. W takich przypadkach umozliwia
się wydanie posiłkow o wcześniej ustalonej godzinie.

4.W przypadku nie zgłoszonej nieobecności na posiłku, pobierana jest opłata za posiłek.

§ 6. zAsADY zAcHoWANlA oBoWIĄzUJĄcE W sToŁoWcE
1. Uczniowie powinni:

1)stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoĘ,
2)spokojnie poruszać się po stołówce, nie biegać, nie przepychać się,
3)zachowaĆ porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń (nie należy

podchodzić po posiłek lub oddawaó naczynia bez kolejki),
4)zachowaĆ porządek podczas spożywania posiłku, w przypadku stłuczenia naczynia,

zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi,
5)zachowywaĆ się cicho, nie krzyczeć, zachować kulturę słów i spożywania,
6) zostawiĆ po sobie porządek: zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim,

zasunąć krzesło,
7) po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę,
8) szanowaĆ naczynia, sztućce i nakrycie stołu: nie wyginać sztućców, nie niszczyć

blatów,

2. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołowki przedszkolnej osobom nie spozywającym
posiłkow.

3. Zabronione jest wnoszenie do stołowki okryc wierzchnich i plecaków.
4. Po spozyciu posiłku brudne naczynia nalezy odnieśó na wyznaczone miejsce.
5. W przypadku umyslnych zniszczen wyposazenia stołowki osoba zwraca koszty ich zakupu.
6. Nad bezpieczeństwem uczniów i przestrzeganiem niniejszego regulaminu czuwają

nauczyciele dyzurujący w stołowce przedszkolnej według harmonogramu.
7,Osoby naruszające powyzsze zasady będą usuwane ze stołówki przedszkolnej,

Roznowice, 01,.12.2021r .
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