Załącznik nr 1

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MALBORKU
DLA UCZNIÓW KLAS 1-8
NA CZAS PANDEMII
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Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
Cena 1 obiadu dla uczniów wynosi 4,00 zł.
Do korzystania ze stołówki są uprawnieni:
a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
b) uczniowie, którym dożywianie finansuje MOPS w Malborku oraz GOPS-y
c) pracownicy szkoły
Nauczyciele szkoły wnoszą opłatę za posiłek w wysokości ustalonej jak w pkt. 2
powiększoną o koszty przygotowania posiłku, co daje kwotę 6,80zł / obiad, natomiast
pracownicy adm. i obsługi płacą za obiad kwotę 6,80 zł powiększoną o 8% podatku VAT, co
daje kwotę 7,34 zł / obiad.
Obiady wydawane są w godz. od 11.30 – 14.00.
Obiady będą wydawane w małych 20 osobowych grupach (1 osoba na 1 stolik).
Korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są dokonać opłaty do 10 dnia każdego
miesiąca.
Wpłaty za obiady przyjmowane będą w kopercie z dołączoną kartką z imieniem
i nazwiskiem, ilością dni i odliczoną kwotą wpłaty. Intendent wystawi na tej podstawie
dowód wpłaty, który będzie do odbioru w sekretariacie szkoły.
W sytuacjach losowych /uzasadnionych/ opłatę można uiścić po 15 dniu miesiąca
żywieniowego, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym u intendenta szkoły.
W przypadku nieobecności żywiony ma prawo do odliczenia, o ile jest to zgłoszone co
najmniej dzień wcześniej. Zgłoszenie nieobecności w godzinach rannych powoduje, że nie
będą naliczenie opłaty za obiad od następnego dnia. Niewykorzystane środki pieniężne
z w/w sytuacji przechodzą na następny miesiąc.
Osoby rezygnujące ze stołówki powinny zgłosić ten fakt na 2-3 dni przed rezygnacją lub na
koniec miesiąca.
Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające
posiłek wraz z opiekunem, który pilnuje przestrzegania nowych zasad.
Osoby korzystające ze stołówki szklonej zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni.
Podczas wydawania posiłków w stołówce szkolnej przebywają tylko i wyłącznie osoby
spożywające posiłek.
Uczniowie korzystające ze stołówki zobowiązane są do uprzedniego umycia rąk środkami
znajdującymi się przy zlewach w stołówce.
Po umyciu rąk uczniowie ustawiają się w kolejce po posiłek w odległości 2m od siebie, po
odebraniu posiłku z okienka każde dziecko w bezpieczny sposób przenosi posiłek do stolika
i spożywa go z zachowaniem zasad kultury i higieny przy stole.
Po spożytym posiłku uczeń myje ręce i opuszcza stołówkę szkolną z zachowaniem
odpowiedniego dystansu.
W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.
Osoby przebywające w stołówce szkolnej powinny zachowywać się zgodnie z zasadami
BHP.

