
Częstochowa 09.04.2018

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

1. Stołówka szko|na jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez pracowników

kuchni szko|nej d|a uczniów.

2. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni sq:

o uczniowie wnoszqcy opłaty indywidualne miesięczne

o uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS

3. Jednostkowy koszt obiadu ustala dyrektor szkoty w porozumieniu z intendentem.

4. opiatę za obiady należy uiszczać z góry do 6' każdego miesĘca na konto Bank CiĘ Handlowy

76 1030 1104 0000 0000 9315 5001.W tytu|e prze|ewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia,

klasa i miesiqc w którym będzie dziecko jadło obiad.

5. Z tytutu nieobecności dziecka w szkole koszt żywienia podIega zwrotowi, pod warunkiem

wcześniejszego powiadomienia intendenta Iub koordynatora śvriietlicy przez rodzica.

Koszt obiadu od]icza się od następnego dnia, w którym nastqpiło zęłoszenie.

Koszt niewykorzystanych obiadów odliczany będzie przy opłacie na następny miesiqc.

6. obiady wydawane są w czasie przerw o godz. 11.30 - 11.45 d|a uczniów k|as | - |l|

i 12.30 _12.45 dla uczniów klas |V-VlIl.

7 ' Uczeń biorqcy udziat w wycieczce, zawodach sportowych itp. może po zgtoszeniu tego faktu

intendentowi bądź koordynatorowi świet|icy otrzymać obiad po powrocie do szkoty do

godziny 13.00

8. Rodzice uczniów, którym positki refunduje MoPs, zobowiązanisq do zgłaszania do

intendenta nieobecności dzieci w szko|e.

9. Rezygnację z korzystania z obiadów szko|nych na|eży zgłosić do intendenta najpóźniej do

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca'

].0. Podczas pobytu w stotówce uczniowie zachowują się ku|turalnie' Nadzór nad uczniami

sprawuje koordynator świet| icy.

11' Po spożyciu positku naczynia i sztućce na|eży odstawić W Wyznaczone miejsce'

12. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.sp33czest'p|

zamieszczony jest aktualny jadtospis.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podania do wiadomości
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