REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM W NOWEJ WSI

I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nowej Wsi.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele wnoszący opłaty
indywidualnie oraz tacy uczniowie, których dożywianie finansuje
GOPS w Kętach.
II. ODPŁATNOŚĆ:
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie śniadania
i dwudaniowego obiadu. Dodatkowo, po okazaniu uprawniającego
bloczka, można na bieżąco korzystać z herbaty.
2. Śniadanie jest finansowane ze środków Spółdzielni Uczniowskiej,
a wydawane przez kuchnię. Zapisy dokonuje się w cyklach
miesięcznych. Cena jednego śniadania (bułka z wkładem + herbata)
wynosi 1,00 zł dla ucznia i nauczyciela.
3. Herbata jest finansowana ze środków Spółdzielni Uczniowskiej.
Pojedyncze bloczki w cenie 0,10 zł można na bieżąco nabywać
w sklepiku, a realizować w stołówce.
4. Zapisów na obiady dokonuje się w cyklach miesięcznych. Opłata za
jeden obiad wynosi 3 zł od ucznia i 4 zł od nauczyciela.
5. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego
dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu
korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. W związku ze świadczeniem przez Zespół usług związanych z
żywieniem dziecka, z rodzicem (prawnym opiekunem) zostaje zawarta
umowa, której warunki rodzic jest zobowiązany przestrzegać.
7. Opłatę za wyżywienie uiszcza się z dołu w terminie do 15 – tego dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba
korzystała z obiadu.

6. Opłaty można dokonać przelewem bankowym na rachunek Zakładu
Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach lub w kasie
tego zakładu.
7. Dopuszcza się zgłoszenie u intendenta nieobecności z co najmniej
1 – dniowym wyprzedzeniem, co umożliwi nienaliczenie kwoty
w następnym miesiącu za nieskorzystanie z obiadu w danym dniu.
Brak zgłoszenia nieobecności z co najmniej 1 – dniowym
wyprzedzeniem nie uprawnia do odliczeń.
8. Istnieje możliwość zastępstwa koleżeńskiego podczas nieobecności
uprawnionego do korzystania z obiadu. W takim przypadku przy
odbiorze obiadu uczeń podaje nazwisko tego, który go upoważnił do
obiadu oraz przyczynę jego nieobecności.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚNIADANIA:
1. Śniadanie uczniowie jedzą tylko na 2 przerwie o godz. 9.40
i 3 przerwie o godz. 10.35 wg odrębnego harmonogramu dla
poszczególnych klas.
2. W stołówce mogą przebywać podczas tych przerw tylko uczniowie
jedzący śniadanie lub pijący herbatę.
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADU:
1. Obiad jest wydawany na 4 przerwie o godz. 11.30 i 5 przerwie
o godz. 12.35.
2. W tym czasie w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie
spożywający obiad.
4. Obiad jest spożywany tylko w stołówce. Zakazuje się wynoszenia
posiłku lub jego części poza jadalnię.
5. Uczeń może spożywać obiad do dzwonka na lekcję – po nim jest
zobowiązany opuścić stołówkę i udać się na zajęcia lub do świetlicy.
6. W stołówce jest wywieszony jadłospis na cały tydzień.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
1.

Podczas przebywania w stołówce obowiązują zasady kulturalnego
zachowania zarówno wobec pracowników jak i siebie nawzajem.

2.

Aby odebrać posiłek, nalać herbaty i zabrać sztućce, należy stanąć
w kolejce.

3.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone
miejsce, posprzątać po sobie i zasunąć krzesła.

4.

Należy panować nad niepotrzebnymi rozmowami w trakcie obiadu,
gdyż może to wydłużyć czas jego spożywania, a tym samym opóźnić
punktualne wyjście na lekcję.

5.

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwają
dyżurujący nauczyciele.

