Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
z dnia 01 września 2017

Regulamin korzystania ze stołówki szkolne j
w Szkole Podstawowe j nr 4 w Krotos zynie
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1/ szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Krotoszynie;
2/ stołówce – należy przez to rozumieć stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 4
w Krotoszynie;
3/ uczniach, nauczycielach – należy przez to rozumieć uczniów i nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 4 w Krotoszynie;
4/ ośrodku pomocy społecznej – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krotoszynie.
§2
1. Stołówka wydaje posiłki w formie obiadów.
2. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię działającą w szkole.
3. Czas pracy stołówki oraz organizację przygotowywania i wydawania posiłków określa
dyrektor szkoły.
§3
Z posiłków wydawanych przez stołówkę mogą korzystać:
1/ uczniowie,
2/ nauczyciele – w przypadku, gdy liczba wydawanych posiłków nie przekracza możliwości
kuchni szkolnej.
§4
1. Posiłki wydawane przez stołówkę są odpłatne.
2. Opłata za posiłki jest regulowana z góry.
3. Opłata za posiłek obejmuje odpowiednio, dla:
a/ ucznia – koszt artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłku;
b/ nauczyciela – koszt artykułów spożywczych wraz z kosztem związanym
z przygotowaniem posiłku.
4. Kwotę opłaty za posiłek, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala dyrektor
szkoły w drodze zarządzenia.
5. Opłata za posiłki wydawane uczniom może być regulowana przez:
a/ rodziców uczniów,

b/ ośrodek pomocy społecznej,
c/ darczyńców.
6. Opłatę za posiłki wydawane nauczycielom regulują korzystający z nich nauczyciele.
§5

1. Opłatę, o której mowa w § 4 należy przekazać na konto wskazane na miesięcznym
odcinku do zapłaty, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
2. Rozliczenia z ośrodkiem pomocy społecznej dokonuje się przelewem bankowym na konto
szkoły, na podstawie wystawionej przez szkołę noty księgowej, do 25-go dnia każdego
miesiąca.
3. Odliczenia kwoty opłaty za niewykorzystane, przez ucznia lub nauczyciela, posiłki
dokonuje się w następnym miesiącu.
4. Przyczyną nieskorzystania z posiłku może b yć usprawiedliwiona sytuacja losowa ucznia
lub nauczyciela, bądź zgłoszenie przez nich (telefonicznie lub osobiście) rezygnacji
z posiłku w dniu poprzedzającym wydanie posiłku lub bieżącym, przy czym w dniu
bieżącym, nie później niż do godziny 8.00.
5. W przypadku braku zgłoszenia, o którym moa w pkt. 4 odliczenia nie są realizowane.
6. Zasady zwolnienia ucznia z całości lub części opłaty za posiłki w stołówce określa przepis
art. 67 ust. 5 o systemie oświaty.

§6

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.
2. Tekst regulaminy jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz szkolnej tablicy
ogłoszeń.

podpis i pieczątka dyrektora

