Załącznik do Zarządzenia nr 17/2017/2018 Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
z dnia 12 grudnia 2017r.
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu w ramach działalności
statutowej prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane dla uczniów szkoły i nauczycieli w następujących
formach:
a) pełny obiad, b) drugie danie, c) zupa.
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 1100 do 1400.
4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemem HACCP.
5. Aktualny dwutygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej sp10.sieradz@eu
6. W jadłospisie podaje się występujące w posiłkach alergeny.
7. W szczególnych sytuacjach zastrzega się możliwość dokonania zmian w jadłospisach bez
wcześniejszego ich publikowania.
8. Informacja o wysokości opłat za obiady za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły. Wpłat należy dokonać w ciągu pięciu
pierwszych dni danego miesiąca.
9. Rodzice i opiekunowie oczekują na dzieci jedzące obiad przed stołówką szkolną.
II. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
b) uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS i GOPS,
c) uczniowie dla których obiady kupują sponsorzy,
d) nauczyciele szkoły
2. Obiady wydawane są tylko na podstawie ważnej kartki obiadowej.
III. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

1. Cena jednego obiadu ustalana jest na podstawie kalkulacji cenowej obiadu i akceptowana przez
dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość opłaty za posiłki wprowadza dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.
3. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do
ich przygotowania.
4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany
odpłatności.
5. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc bieżący, z góry u kasjera szkoły lub przelewem na
rachunek bankowy szkoły w terminie do 8-go dnia każdego miesiąca.
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
ul. Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz
nr rachunku bankowego:
Bank PKO S.A o/Sieradz – 59 1020 4564 0000 5902 0095 3364
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
IV. ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
1. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest
zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godzimy 9.00 kasjerowi szkoły (pokój numer
13) lub w sekretariacie szkoły.
2. Obiad niepodlegający odpisowi zgłoszony w pierwszym dniu nieobecności jest do odebrania w
stołówce szkolnej za okazaniem kartki obiadowej z danego dnia. Pozostałe dni zgłasza się do
odpisu u kasjera szkoły.
3. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczona z góry opłat za niewykorzystane
posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za
następny miesiąc.
4. Wszystkie zwroty za niewykorzystane obiady będą możliwe po okazaniu kasjerowi kartki
obiadowej za niewykorzystane dni. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone
po terminie.

V. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
- uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia plecaków
w wyznaczonym miejscu,
- po przyjściu do stołówki należy ustawić się w kolejce do miejsca gdzie wydawany
jest obiad i przygotować aktualną kartkę obiadową,

- po odebraniu posiłku, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi go do stolika i spożywa z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury.
- po spożycie posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i
czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
3. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie
wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

