Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z
późniejszymi zmianami)









1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
2. Posiłki wydawane są w godzinach:
 11:30 – 11:45 Klasy I-III
 12:30 – 12:45 Klasy IV-V
 13:30 – 13:40 Klasy VI-VIII
3. Regulamin, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej podane są do
wiadomości zainteresowanych na tablicy informacyjnej w stołówce oraz na stronie
internetowej szkoły: www.sp9.legnica.eu
4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
 uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji
MOPS, GOPS, Rady Rodziców oraz innych sponsorów,
 nauczyciele szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
5. Wysokość opłat za posiłki ustala intendent w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
6. Opłaty za obiady przyjmuje intendent szkoły do ostatniego dnia każdego miesiąca.
7. Odpłatność za obiady dokonywana jest za cały miesiąc z góry, (indywidualnie lub
przelewem na numer konta bankowego).
8. Wpłaty za obiady przelewem powinny być dokonywane co najmniej trzy dni przed
pierwszym dniem każdego miesiąca.
9. W przypadku kilkudniowej nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość zwrotu
kosztów niewykorzystanych obiadów w postaci odliczenia przy płatności za następny
miesiąc (warunkiem jest zgłoszenie nieobecności do intendenta w pierwszym dniu
nieobecności do godziny 9:00).
10.W przypadku posiłków na stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające
posiłek.
11.W stołówce szkolnej uczeń powinien:
spokojnie poruszać się po stołówce,
podczas spożywania posiłków przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się,
po skończonym posiłku zostawiać porządek, a naczynia odnosić w wyznaczone
miejsce,
nie niszczyć naczyń i sztućców,
w przypadku nie przestrzegania regulaminu poinformowany zostanie wychowawca
klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia,
posiadać identyfikator.
12.W stołówce szkolnej zabrania się:
 używania telefonów komórkowych.
13.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy.

