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REGULAMIN STOI.oWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowejw Lubiewie

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwala nr XV/75/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

zasad kozystania ze stolowkioraz innych form doZywiania w plac6wkach oSwiatowych.

UPRAWNIENIA DO KOMYSTANIA ZE STOLOWKI:

1. Ze stol6wki szkolnej mogq kozysta6 uczniowie Szkoly Podstawowej w Lubiewie, dzieci
pzedszkolne i pracownicy szkoly,

2. Ze stol6wki korzystajq uczniowie szkoly oraz dzieci przedszkolne wnoszqcy optaty indywidualnie

lub kt6rych dozywianie finansuje GOPS,

3. Zgodnie z uchwalq wy2ej wymienieni, zapisywani sq na obiady na poczqtku lub w trakcie roku

szkolnego, po uprzednim zgloszeniu tego faktu u Intendentki szkoly (w Kuchni),

4. Rezygnacjg korzystania z dozywiania nalezy zglosi6 u lntendetntki szkoly co najmniej dzieri

wczeSniej,

ODPI.ATNOSC ZE OBIADY:

1, Stolowka szkolna zapewnia posilki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoly Podstawowej w Lubiewie w
porozumieniu z Organem Prowadzqcym,

3, WysokoSd oplaty za jeden posilek jest podawanaZarzqdzeniem Dyrektora Szkoly Podstawowej

w Lubiewie,

4. Cena jednego obiadu dla uczniow obejmuje koszt produktow zuZytych do przygotowania

posilku - koszt wsadu do kotla,

5. Pracownicy ponoszq odplatno5d stanowiqcq catkowity koszt zakupu produktow zuzywanych do

przygotowania posilkow oraz koszt utzymania i funkcjonowania kuchni

w przeliczeniu na jeden obiad,

OPI.ATY:

1.

kazdeqo nastqpneqo miesiqca.

2. Wszystkie informacje na temat wplat sq co miesiqc pzekazywane w dzienniku elektronicznym

indywidualnie na poczqtku miesiqca,

3. Wplaty za obiady nalezy dokona6 na nastgpujqcy nr konta:

il.

il1,

tv.
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4, Datq dokonania wplaty jest dzieri, w ktorym Srodki wplynq na rachunek szkoly.

5. W tytule pzelewu naleiy poda6: imig i nazwisko dziecka, miesiqc za kt6ry dokonywana
jest wplata, klasg, do ktorej uczeszcza z dopiskiem ,,OBIADY'.

6, W pzypadku nieuzasadnionego nieuregulowania oplaty w Mw terminie rodzice uczniow
zalegajqcy z oplatami, otzymujq upomnienia,

7 . Stol6wka nie przewiduje zapzestania wydawania posilk6w uczniom, kt6zy nie uregulujq wplat
w terminie.

8, Wychowawcy Swietlicy Szkoly Podstawowej w Lubiewie posiadajq imienne listy uczni6w

korzystajqcych z obiad6w.

L Rodzice albo uczeri mogq byd zwolnieni z caloSci lub czgsci oplaty w przypadku szczegolnie
trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w uzasadnionych przypadkach losowych, Decyzjg o
zwolnieniu

z oplat podejmuje Wojt Gminy Lubiewo na wniosek Dyrektora szkoly,

10, Nauczyciele organizujqcy wycieczkg klasowq lub wyjScie z pojedynczymi uczniami majq
obowiqzek zgfosi6 ten fakt pracownikom kuchni wcze6niej (7 dni przed wycieczkq/wyj6ciem) lub

ustalic innq godzinq wydania posilk6w uczniom.

V. ZASADYOGOLNE:

1. Nieobecno56 musi by6 zgloszona u Intendentki (w kuchni) osobiScie, telefonicznie lub pisemnie

co najmniej dziefi wcze6niej,

2. Odliczenie kwoty za dany miesiqc nastgpuje na biezqco,

3. Z obiadow mogq korzystac uczniowie przebywajEcy na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany
jest w6wczas rodzinie ucznia, kt6ra ma go dostarczy6 dziecku do domu.

VI. WYDAWANIE POSLK6W:

1. Posilkiwydawane sqw tzech grupach:

I Grupa Przedszkole oraz kl, ,,0" od qodz, 1 1 :00 do oodz. 1 1:15

ll qrupa: kl, I do kl. V od qodz, 11,40 do qodz. 12.00

2. W stolowce wywieszony jest jadlospis na dany tydzieri zatwierdzony przez szefowq kuchni oraz
intendenta,

3, Posilki przygotowywane sqzgodnie z zasadami racjonalnego zywienia i kalkulacjq koszt6w.

VII, ZASADY ZACHOWANIA W STOLoWCE:

L Podczas oczekiwania na wydanie posilku uczniowie powinni przestrzegad swojego miejsca

w kolejce,

2. Podczas spozywania posilk6w obowiqzujqzasady kulturalnego zachowania,

3. Po spozyciu obiadu brudne naczynia nale?y odnie6c w wyznaczone miejsce.

4, Nad bezpieczefistwem uczniow przebywajqcych w czasie obiadu w stolowce czuwajq

wychowawcy Swietlicy,



vlll. o wszYsTKlcH SPRAWACH ZWTAZANYCH Z ORGANTZACJA pRACy STOLoWKI

DECYDUJE DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUBIEWIE.



szkola Podstawowa im. wojska porskiego w Lubiewie

Lubiewo, dnia 01,02.2019 r.

ZARZADZENIE NR. 01/201 9

z dnia 01.02,2019

Dyrektora Szkoty Podstawowej w Lubiewie

W sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Stol6wki Szkolnej

Na podstawie aft. 106 ust, I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 20lT r.
poz, 59,949 i2203) zazqdzasiq, co nastgpuje:

Wprowadza siq nowy Regulamin Stol6wki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiewie w brzmieniu
zalqczn ika do n in iejsze go zarzqdzenia.

Dotychczasowy Regulamin wprowadzonyZarzqdzeniem nr.23/201,1,dnia29.12.201j. roku zostalz
dniem OI.02.20L9 roku uniewa2niony.

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem 01.02.2019 roku.
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