Regulamin korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
1.

Ze stołówki szkolnej mają prawo korzystać uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu oraz
dzieci z oddziałów przedszkolnych filii Przedszkola Miejskiego nr
20.

2.

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł dla pracownika
szkoły 6,80 zł.

3.

Koszt obiadu wychowanków oddziałów przedszkolnych określony
jest w umowie zawartej z dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20.

4.

Płatności za obiady miesięczne, spożywane przez uczniów, należy
dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

4.

Za nieterminowe wpłaty pobierane będą od rodziców odsetki
ustawowe, których wysokość wynosi 5% w stosunku rocznym
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7
stycznia 2016 r. w sprawie określania wysokości odsetek
ustawowych (M. P. z 2016 r. poz. 46)

5.

Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje
wstrzymanie wydawania obiadów od początku kolejnego miesiąca.

6.

Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z
jednodniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem poniedziałku, gdzie
nieobecność zgłasza się do godziny 8.00, pod numerem telefonu 32
299 37 14 lub osobiście u kierownika świetlicy, intendentki lub w
sekretariacie szkoły. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność
odliczona jest z płatności w następnym miesiącu. W przypadku
nieobecności dziecka w szkole i nie zgłoszenia tego faktu nie nastąpi
odliczenie w następnym miesiącu.

7.
8.

Obiady nie będą wydawane do domu.
Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia,
opłatę za obiad indywidualny należy dokonać najpóźniej dzień
wcześniej.

9.

Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych podczas dwóch przerw obiadowych 11.25 – 11.40 i
12.25 – 12.40. Dzieci z oddziałów przedszkolnych jedzą obiad o
godz. 12.00. Harmonogram spożywania posiłków może ulec
zmianie, w zależności od liczby wydawanych obiadów.

10. Wpłaty

u kierownika świetlicy Szkoły Podstawowej nr 15

potwierdzane są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i
potwierdzane podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje
wpłacający, kopia pozostaje w dokumentacji szkoły.
11.

Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach
stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również
rodzicom uczniów.

12. Za

szkody wyrządzone umyślnie na jadalni szkolnej przez uczniów,

odpowiedzialność materialna ponoszą rodzice.
13. Regulamin

obowiązuje od dnia 01.09.2016 r.

