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L Podstawa prawna

art. 106 ustawy z 14 grudnia20l6 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. zż02I r. poz, 1082)

II. Postanowienia ogólne
1. Stołówka jest miejscem spoż;.wania posiłków dostarczanych w cateringu dla uczniów szkoĘ.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęó dydakĘc7r|o - wychowawczychw godzinach

10.30 - 14.00 (według harmonogramu).
3. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. Nie dotyczy osób, które byĘ nieobecne i nie zgłosiĘ

tego faktu. Tym osobom obiady będą wydawane od godz, 13.00.

III. Uprawnienia do korrystaniaze stołówki
I. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5

w suwałkach.
2. Warunkiem korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów jest ńożenie deklaracji

korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
IV. Opłaty

1. Opłaty za obiady są dokonywanę na indywidualne konta bankowe, nadane rodzicom
po zgloszeniu dziecka na obiady (załqcznik nr 1), najpóźniej do 27 dnia miesiąca
p oprzedzającego miesiąc korzystania z po siłków.

2. Nie ma możliwości zakupu obiadów na kilka dni.
3. Karty obiadowe wydaje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 na podstawie

dokumentu potwierdzającego opłatę. (potwierdzenie opłaty za obiady należy
wrzucić do skrzynki podawczej w szkole lub wysłaó na adres
sekretariat@spS.suwalki.eu - najpóżniej do godziny 10.00, dnia poprzedzającego
wydawanie obiadów. Stosuje się jedną formę dostarczania dowodu wplaĘ za
obiady - papierowa lub mailowa.

4 . Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosźom produkt ów, zużytych do przygotowania
posiłków, tj. 5,00 złoĘch (słownie zł: pięć złotych).

5. W sytuacjach wzrostu kosźu produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się
mozliwośó zmlany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co
najmniej miesięcznym vłyprzedzeniem.

6. Wszelkie informacje doĘczące obiadów dostępne są na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej szkoły www.sp5.suwalki.pl w zakładce roStołówka"

V. ZwroĘ za obiady
1. Jeżeli w miesiącach wrzesień - maj nastąpiła nadpłata za obiady spowodowana

zgłoszoną nieobecnościąucznia wynoszącą minimum 3 dni kolejne i dłużej, należy
w następnym miesiącu pomniejszyć o tę kwotę opłatę zaobiady,

2. Nieobecnośó musi byó zgłoszona w sekretariacie szkoĘ osobiście lub telefonicznie do
godziny 10.00 dniapoprzedzającego nieobecnośó. Warunkiem odliczenia, jest zwrot
niewykorzystanych bonów obiadowych.

VI. Czas wydawania posiłków
1. Obiady wydawane są w godzinach 10.30 14.00 według harmonogramu,

dostosowywanego do planu lekcji klas i będzie umieszczany na tablicy ogłoszeń.
2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. Nie dotyczy osób, które były nieobecne

i nie zgłosiły tego faktu lub nieobecnośó dziecka wynosi mniej niż 3 dni. Tym osobom
obiady będą wydawane od godz.13.00.



VII.Zasady zachowania w stołówce
1. Obiady wydawane są na podstawie bonu obiadowego na dany dzień.
2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
3. Po spozyciu obiadu, brudne naczynianależy odnieść na wyznaczone miejsce.
4. Nad bezpieczeństwem i kulturalnym zachowaniem uczniów czuwają wychowawcy

świetlicy or az pedagodzry .

5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.
6, Zabranianejest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.

VIII. Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach zńązanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor

Szkoły.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego

aneksu.
3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 września 202I r.

Inspektor bhp
Grńyna Wysocka
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Załqcznik nr l
do Regulanlinu stolóv,ki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 5
w stuałkaclt

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA

NA OBIADY W STOŁOWCE SZKOLNEJ

na rok szkolny ........ ............
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz- Kowalskiego w Suwałkach

Proszę o przyjęcie

(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczĄącego/ej do klasy

na obiady w stołówce szkolnej od dnia .. do dnia,

Dane kontaktowe z opiekunami:

1. Imię i nazwisko rodzica(prawnego opiekuna).

Telefon kontaktowy

e-mail:

2. Imię i nazwisko rodztca (prawnego opiekuna).

Telefon kontaktowy .....

e-mail:

Suwałki, dn.

(podpis rodzica, prawnego opiekuna)


