
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 1
Stołówka jest miejscem spożywania posiłków, przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów
 i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach.

§ 2
Opłata za obiady, za dany miesiąc powinna być uiszczona z góry, najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień rozpoczęcia korzystania ucznia /nauczyciela ze stołówki u kierownika świetlicy.

§ 3
Jednostkowy koszt obiadu dla ucznia oraz cenę obiadu dla nauczyciela ustala dyrektor  szkoły 
i kierownik świetlicy.

§ 4

W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest
powiadomić  kierownika  świetlicy  (osobiście  lub  telefonicznie  –  58 682  94 50). Odpisy  za  obiady
dokonywane będą, od dnia następnego po dniu zgłoszenia do godz.12:00. Koszt niewykorzystanych
obiadów odliczony  będzie  przy  opłacie  na  następny  miesiąc.  Zgłoszenie  późniejsze  nie  powoduje
odliczenia kosztu obiadu w dniu zgłoszenia.

§ 5

W  przypadku  nieplanowanej  nieobecności  ucznia  w  szkole  do  chwili  dostarczenia  informacji
kierownikowi  świetlicy  o  niemożności  korzystania  z  obiadów,  przygotowany  posiłek  będzie
proponowany innym uczniom.

§ 6

Podczas wydawania obiadów, w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
§ 7

Obiady wydawane są w godzinach 11:00 - 11:50:

11:00 – 11:20 uczniowie klas 0 

11:20 – 11:50 uczniowie klas I - III

11:30 – 11:50 uczniowie klas IV – VI i nauczyciele 

§ 8

Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka.
§ 9

Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować
innych niestosownych zachowań.

§ 10

Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
§ 11

Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny, którego poleceń należy przestrzegać.
§ 12

Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, 
a plecaki w wyznaczonym do tego miejscu. 

§ 13

Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
§ 14

W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu uczeń może zostać pozbawiony możliwości
korzystania ze stołówki szkolnej.
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