Zał qcznik do Zarzqdzenia Nr 6p015
dyrektora Gimnazjum im, F. Szoł drskiego
w Nowym Tomyś lu z dnia 28 sierpnia 2015

r.

REGULAMIN KoRzYsTANlA zE sToŁÓWKl szKoLNEJ
W GIMNAZJUM lM. F. szoŁDRsKlEGo
W NoWYM ToMYŚLU

L

2.

Uprawnieni do korzystania ze stoł ówki szkolnej.
a) uczniowie szkoł y;
b) uczniowie szkoł y, których ywienie jest finansowane na podstawie decyzji, przez
oPS, instytucje i stowarzyszenia Wsparcia rodziny oraz innych sponsorów;
c) uczniowie i wychowankowie innych szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyś l, a które nie posiadają wł asnych stoł ówek
szkolnych;
d) uczniowie i wychowankowie innych szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyś l, a których oddział y zlokalizowane są W
budynku Gimnazjum,;
e) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoł y;
f) nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyś l, a którzy zatrudnieni są w oddział ach
zlokalizowanych w budynku Gimnazjum,.
Wysokoś ć opł aty za posił kiw stoł ówce szkolnej okreś la dyrektor Gimnazjum w
porozumieniu z organem prowadzącym szkoł ę, którą ustala się:
a) dla uczniów i wychowanków korzystających z posił ków w stoł ówce szkolnej,
stanowiących koszty produktów zu ytych do jego przygotowania, 4,00 zł za jeden posił ek;
b) dla pozostał ych uprawnionych korzystających z posił ków w stoł ówce szkolnej,
uwzględniających koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stoł ówki
szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stoł ówce
szkolnej, 5,30 zł za jeden posił ek;
c) w sytuacji wzrostu kosztu produktów mających wpł yw na cenę posił ku, w
porozumieniu z organem prowadzącvm, wysokoś ć opł at za posił ek dla uczniów i
wychowanków mo e zostać podwy szona;
d) w sytuacji wzrostu kosztów produktów oraz innych kosztów mających wpł yw na
cenę posił ku, W porozumieniu z organem prowadzącym, wysokoś ć opł at za posił ek dla
pozostał ych uprawnionych mo e zostać podwy szona;
e) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mo liwoś ćzmiany odpł atnoś citak e w
trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stoł ówki szkolnej z co
4
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem;
f) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz W szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych, organ prowadzący szkoł ę mo e zwolnić rodziców
ucznia lub wychowanka z cał oś cilub częś ciopł at za posił ek.

3.

Dopuszcza się mo liwoś ćwykupienia obiadów w wybrane dnitygodnia. Wykaz wybranych
dni zgł asza się w terminie zakupu posił ków.

4.

Ustala się termin uiszczania opł at za posił ki do 10. dnia ka dego miesiąca, którego dotyczy
opł ata. Potwierdzeniem zakupu posił ków jest wydawany nieodpł atnie kupującemu talon na
posił ek, który jest podstawą wydania posił ku odpowiedniego dnia przez pracownika kuchni.

5.
6.

opł aty za posił ki uiszcza się u kierownika ś wietlicy.

7.
8.
9.

Dopuszcza się mo liwoś ćdokonywania odpisów od opł at w przypadku nieobecnoś ci ucznia,
wychowanka lub uprawnionego pracownika.
a) odpisów od opł at dokonuje kierownik ś wietlicy. odliczenie kwoty następuje z
odpł atnoś ciw następnym miesiącu;
b) warunkiem koniecznym do dokonania odpisów jest zgł oszenie kierownikowi
ś wietlicyfaktu nieobecnoś ci oraz zwrot talonu za dzień nieobecnoś ci, najpóź niej w
przeddzień dnia, w którym nastąpi nieobecnoś ć .
Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stoł ówki szkolnej czuwają wychowawcy
ś wietlicy, a W przypadku uczniów i wychowanków innych szkół i placówek, których oddziaĘ
zlokalizowane są w budynku Gimnazjum, ich wychowawcy.
obiady wydawane są od poniedział ku do piątku w godz. L2:3o - 15:00 .
W stoł ówc e oraz na tablicy ogł oszeń przed stoł ówką wywieszany jest aktualny jadł ospis na
10 dni.

10. Zasady zachowania w stoł ówce szkolnej:

a) w stoł ówce szkolnej mają prawo przebywać osoby uprawnione, posiadające talon

na

posił ek na dany dzień;
b) podczas oczekiwania na wydanie posił ku oraz podczas jego spo ywania obowiązują
zasady kulturalnego zachowania;
c) naczynia po spo yciu posił ku nale y odł o yćW Wyznaczone miejsce, do okienka
zmywalni;
d) za szkody spowodowane W stoł ówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego
rodzice.

w.
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