Załącznik nr 10
do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla
uczniów i pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
3) nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:35 do 13:00.
4. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 bieżącego miesiąca przelewem na rachunek szkoły.
5. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod
warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 7:00 w dniu obiadu do
intendenta osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny) lub na adres
e-mail stolowkasp3@gmail.com. Nieobecność nie zgłoszona jest nie odpisywana.
7. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za
wyżywienie w kolejnym miesiącu.
8. Rezygnację dziecka z korzystania ze stołówki szkolnej można składać wyłącznie na pisemny
wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego.
9. Każda osoba korzystająca z obiadów wyposażona jest w kartę elektroniczną, na podstawie której
wydawany jest posiłek. Brak karty obiadowej należy zgłosić intendentowi przed pobraniem
posiłku. W przypadku zagubienia karty należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł (na konto) w celu
wydania nowej karty.
10. W czasie wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające
posiłek.
11. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
12. Podczas spożywania posiłków nie należy prowadzić głośnych rozmów.
13. Uczniom przebywającym na zwolnieniu lub z przyczyn losowych nieobecnych na obiedzie nie
wydaję się obiadu do domu.
14. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień z gramaturą dla osoby.
15. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
16. Po spożyciu posiłku należy ustąpić miejsca innym i samodzielnie odnieść brudne naczynia do
okienka zmywalni.
17. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące na stołówce.

