Zasady korzystania ze stołówki
1. W stołówce szkolnej można spożyć obiady od poniedziałku do piątku z zachowaniem
najwyższych standardów higienicznych.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Przy wejściu na stołówkę należy
zdezynfekować ręce oraz zachować min. 1,5 m odległości między sobą oraz pracownikami stołówki.
.
3. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor szkoły. Opłata za korzystanie z posiłków przez
uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i wynosi 3,00 zł. Opłata
za korzystanie z posiłków przez nauczycieli wynosi 8,20 zł i może ulec zmianie ze względu na wzrost
cen.
4. Uczniowie korzystający z wyżywienia (z wyjątkiem osób korzystających z dofinansowania z MOPS)
powinni wypełnić kartę zgłoszenia na obiady. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych obiadów
w wybrane dni tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 1 dzień wcześniej).
5. Odpłatność za obiady należy uregulować z góry do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły
NR 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099.
W przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń może zostać skreślony z listy. Odpłatność
powinna być wtedy uregulowana do końca danego miesiąca.
6. ZA SPÓŹNIONE OPŁATY BĘDĄ POBIERANE ODSETKI W WYSOKOŚCI 7% NA PODSTAWIE ART.481
KODEKSU CYWILNEGO.
7. Koszt niewykorzystanych posiłków po zakończeniu miesiąca zalicza się na poczet następnego
miesiąca. Odliczeniu podlegają nieobecności stołującego się zgłoszone telefonicznie u intendenta
bądź w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność .
8. NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE TELEFONICZNIE W DANYM DNIU PODLEGAJĄ ODLICZENIU OD
NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.
Nieobecności niezgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc.
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Obiady wydawane są w godzinach od 10:30 do 14:30 uczniom bez objawów chorobowych dróg
oddechowych.
10. Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują do poleceń
wychowawców i pracowników stołówki. Zakazuje się wnoszenia na stołówkę ubrań, przyborów
szkolnych itp.
11. PODCZAS KICHANIA KORZYSTAJĄCY ZE STOŁÓWKI WINNI ZAKRYWAĆ USTA I NOS.
12. Wszelkie sprawy związane z posiłkami prosimy załatwiać tylko telefonicznie tel./32/ 254-20-03
wew. 11 w godz. od 8:30 do 14:00.
Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020

