Załącznik nr 1 do zarządzenia
Dyrektora Szkoły z dnia 30.08.2021r

REGULAMIN
korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w
Kończewicach

Podstawa prawna: art. 106 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. nr 996 z 24.05.2018r) oraz
art. 67a ust.1-6 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. nr 1457 z 31.07.2018r) oraz § 35
statutu Szkoły Podstawowej w Kończewicach
§1
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Kończewicach jest
odpłatne. W szkole wydawane są następujące posiłki:
1. Jednodaniowy obiad
2. Mleko lub przetwory mleczne finansowane z programu rządowego
3. Herbata
4. Owoce i warzywa finansowane z programu z programu rządowego
§2
Z wydawanych posiłków mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły,
2) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły,
3) uprawnieni do posiłku w ramach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29
grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259) wraz z przepisami wykonawczymi oraz na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz.593 z późn.zm.)
§3
1. Opłata za posiłek dla uczniów jest równa kosztom surowców użytych do jego
przygotowania (bez kosztów wynagrodzeń pracowniczych i składek naliczanych od
tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki i kosztów zużytej energii).
2. Opłata dla pozostałych osób uprawnionych do korzystania z posiłków zawiera koszt
surowców oraz pozostałe koszty tj. płace, koszty utrzymania stołówek itp.
§4
1. Płatność za posiłki dokonywana jest przez uprawnionych do korzystania z nich do 15tego każdego miesiąca w kasie szkoły lub na konto szkoły.

§5
1. Za nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odpisu za niewykorzystany obiad.
2. Odpisy są dokonywane wyłącznie w przypadku dłuższych nieobecności w szkole –
powyżej 3 dni. Nie dokonuje się odpisów jedno, dwu i trzy dniowych.
3. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole (powyżej 3 dni)
obowiązkiem rodzica jest zgłosić to telefonicznie lub osobiście do sekretariatu
szkoły nr tel.55271323 do godziny 8.15. Wówczas wszystkie dni zostaną
odliczone.
§6
1. Termin odpłatności za posiłki dla osób, za których wyżywienie płaci Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu w ramach programu „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej będzie
regulowany odrębną umową zawartą pomiędzy szkołą a Ośrodkiem.
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów
po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły, odpłatność za wyżywienie
ucznia może być dokonana przez rodzica w innym uzgodnionym z dyrektorem
szkoły terminie.
3. W każdym innym przypadku, w którym odpłatność dokonana zostanie po terminie
wskazanym w pkt 1 niniejszego paragrafu będą naliczane odsetki ustawowe.
4. Po 5 dniach od przekroczenia terminu płatności zostaje wstrzymane wydawanie
posiłku dla osoby żywionej. O w/w fakcie rodzic lub osoba żywiona zostaje
powiadomiona pisemnie.
5. W przypadku powtarzającego przekraczania terminu wpłat (dwa kolejne miesiące)
możliwość korzystania z posiłków w następnym miesiącu następuje wyłącznie na
podstawie płatności z góry. O w/w fakcie rodzic lub osoba żywiona zostaje
powiadomiona pisemnie.
§7
1. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki.
2. Uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystający z posiłków
wydawanych przez stołówki szkolne spożywają posiłki na miejscu w stołówce.
3. Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówki
szkolne odbierają przygotowane posiłki w godzinach ustalonych przez dyrektora
szkoły i spożywają je poza stołówką.
§8
Wysokość opłaty za posiłki i napoje określa dyrektor szkoły na podstawie kalkulacji
kosztów wydając corocznie stosowne zarządzenie.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021r

