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REGULAMIN STOŁÓWKI
ZSP nr 1 w Pleszewie

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków .
2. Ze stołówki mają prawo korzystać:
a. uczniowie ZSP nr 1, którzy wnieśli opłaty indywidualne i wypełnili zgłoszenie na
posiłek obiadowy. Wzór załącznik nr 1,
b. uczniowie ZSP nr 1, których dofinansowuje MGOPS ,
c. przedszkolacy ,których rodzice wnieśli opłaty indywidualne, i wypełnili deklaracje.
Wzór załącznik nr 2,
d. przedszkolacy, których dofinansowuje MGOPS,
e. pracownicy ZSP nr 1,
f. osoby spoza szkoły.
3. Zabrania się w czasie wydawania posiłków przebywania na terenie stołówki osobom
postronnym.
4. Wielkość i kaloryczność posiłków określają ogólnie przyjęte przepisy regulujące
funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych
5. Odpłatność miesięczna za posiłki musi być uregulowana do 10-go każdego miesiąca na konto
bankowe szkoły 91 8407 0003 0019 1245 2000 0002 .W uzasadnionych przypadkach wpłat
można dokonywać u Kierownika Świetlicy lub nauczyciela przedszkola. W wyjątkowych
sytuacjach życiowych, Dyrektor może wskazać inny termin płatności niż wskazany w
regulaminie. W innych przypadkach opóźnienie wpłaty spowoduje naliczanie ustawowych
odsetek. W tytule przelewu należy określić rodzaj płatności oraz imię i nazwisko osoby
korzystającej z posiłków w stołówce.
6. Jeśli stołujący się , czasowo nie będzie korzystał z posiłku, powinien obowiązkowo ten fakt
zgłosić, przynajmniej 1 dzień wcześniej (telefonicznie lub osobiście) Kierownikowi Świetlicy
lub nauczycielowi przedszkola. Odpisy za żywienie będą honorowane powyżej 3 dni, licząc
od dnia zgłoszenia. Dzień zgłoszenia nie nalicza się w odpisie. Brak zgłoszenia jest
równoznaczny z płaceniem 100% za żywienie.
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7. Zgłoszenia na obiady poza abonamentowe, przyjmowane będą jedynie dzień wcześniej do
godz.1200 .
8. Z posiłku obiadowego mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim,
wówczas obiad wydawany jest rodzinie dziecka.
9. Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona pisemnie przynajmniej na 2 dni przed terminem.
Wzór załącznik nr 3
10. Rodzice pragnący korzystać z dofinansowania żywienia ich dziecka, winni złożyć wniosek w
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
11. Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach:
a. przedszkole:
- śniadanie 900-930
- obiad 1130-1200
- podwieczorek 1400-1430
b. szkoła podstawowa-1200-1230
c. gimnazjum -1300-1330
12. Zabrania się wnoszenia plecaków i kurtek do stołówki, w czasie spożywania posiłków.
13. W stołówce należy spożywać posiłek zgodnie z zasadami BHP i ogólnie przyjętymi normami
kultury.
14. Uczniowie nie przestrzegający regulaminu stołówki, nie będą mogli korzystać z dożywiania.
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