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Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego
w suwalkach

na rok szkolny 202012021

I. Podstawa prawna

art, 106 ustawy z 14 grudnia20l6 r. - Prawo oświatowe (Dz, U. z20I9 t. poz. 1481)

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

Ze stołówki szkolnej mogą korzystaó uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach.

III. Opłaty
1. Opłaty za obiady są dokonywane na indywidualne konta bankowe uczniów, najpózniej do

27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.
2. Nie ma możliwości zakupu obiadów na kilka dni.
3. Kąrty obiadowę wydaje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 na podstawie dokumentu

potwierdzającego opłatę. (potwierdzenie opłaty za obiady należy v,nzucić do skrzynki
podawczej w szkole lub wysłaó na adręs sekrętariat@sp5.suwalki.eu -nĄpóźniej do godziny
1 0. 00 dnia p opr zedzające go wydawani e obiadów,

4. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania
posiłków, tj. 5,00 złotych (słownie zł:pięć złotych).

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwośó
zmiarry odpłatności, po poinformowaniu korzystających zę stołówki, z co najmniej
miesięcznym wyprzed zeniem.

6. Wszelkie informacje dotyczące obiadów dostępne są na tablicy ogłoszeń i na stronie
intemetowej szkoły.

www.sp5.suwalki.pl
IY. ZwroĘ za obiady

1. Jeże|i w miesiącach wrzesień - maj nastąpiła nadpłata za obiady spowodowana zg}oszoną
nieobecnością ucznia wynoszącą minimum 3 dni kolejne i dłuzej, należy w następnym
miesiącu pomniejszyó o tę kwotę opłatę zaobiady.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznię do godziny
10.00 dnia poprzedzającego nieobecność. Warunkięm odliczenia jest zwrot
niewykorzystanych bonów obiadowych.

V. Czas wydawania posiłków
1. Obiady wydawane są w godzinach 10.30 - 14.00 (według harmonogramu zamieszczonego na

stronie szkoły).
2. Stołówka nie wydaje posiłków fla wynos. Nie dotyczy osób, którę były nieobecne

i nie zgłosiły tego faktu. Tym osobom obiady będą wydawane od godz. 13.00.
VI. Zasady zachowania w stolówce

1. Obiady wydawane są na podstawie bonu obiadowego na dany dzięń.
2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania i stosowanie się

do
3. Po spożyciu obiadu brudne naczynianależy odnieśó naryznaęzone miejsce.
4, Nad bezpieczeństwem i kulturalnym zachowaniem uczniów czuwają wychowawcy świetlicy

orazpedagodzy.
5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywaó w stołówce.
6, O wszystkich sprawach związanych z organizacjąpracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły

KOŁYInspektor blrp
Grażyna Wysocka

4,*
',/


