
                                                                                Załącznik  do  Uchwały  Nr  XIV/78/2008
                                                                                            Rady  Gminy  Kiełczygłów
                                                                                             z  dnia  29  sierpnia  2008r.

          
                                  REGULAMIN  STOŁÓWKI

                    Zespołu  Szkolno  -  Gimnazjalnego  w  Kiełczygłowie

     1.  Stołówka  jest  miejscem  spożywania  posiłków  przygotowanych  przez  kuchnię
          szkolną.

     2.  Z  posiłków  wydawanych  w  stołówce  szkolnej  mogą  korzystać: 
          a/  uczniowie  wnoszący  opłaty  indywidualne,
          b/  uczniowie,  których  dożywianie  dofinansowuje  GOPS,
          c/  pracownicy  szkoły,  którzy  opłacili  posiłek.

     3.  Posiłki  wydawane  są  w  godzinach:
          a/  10.35  -  10.50          -     I  danie,
          b/  11.35  -  12.00          -    II  danie.

     4.  Ustala  się  miesięczną  opłatę  za  posiłki:
          a/  dla  uczniów  szkoły  -  2,60  zł.  -  jest  to  koszt    produktów  użytych  do
               przygotowania  posiłku  /  tzw.  koszt  wsadu  do  kotła/,
          b/  dla  pozostałych  osób  -  3,20  zł.  -  jest  to  pełny  koszt  przygotowania
               posiłku  /wartość  produktów  +  koszty  przygotowania,  który  określony 
               został  jako  20%  wartości  produktów/.

     5.  Wysokość  stawek  określonych  w  pkt  4  litera  a  i  b    będzie  waloryzowana  
          o  wzrost  kosztu  produktów  użytych  do  przygotowania  posiłku  /koszt  wsadu  
          do  garnka/.  Zmiana  stawek  następować  będzie  w  okresach  półrocznych  przez
          Dyrektora  Zespołu  Szkolno - Gimnazjalnego  w  porozumieniu  z  organem
          prowadzącym.

     6.  Opłaty  za  posiłki  przyjmuje  intendentka  najpóźniej  do  dnia  10  bieżącego
          miesiąca.

     7.  Dowodem  wpłaty  jest  pokwitowanie  oraz  karta  obiadowa.

     8.  Z  obiadów  korzysta  tylko  osoba,  która  posiada  kartę  obiadową.

     9.  Jeśli  uczeń  zgubi  kartę  obiadową,  zgłasza  ten  fakt  intendentce.  Będzie  on
          miał  prawo  do  końca  miesiąca  spożywać  posiłek,  jednak  nie  wcześniej  niż  



          na   15   minut   przed   zamknięciem   stołówki.    W   przypadku   ponownego  
          zagubienia  karty,  obiady  nie  będą  wydawane. 

   10.  W  przypadku  zniszczenia  karty  obiadowej  i  przedłożenia  jej  u  intendentki,
          dopuszcza  się  możliwość  wydania  duplikatu  karty.

   11.  Podczas  wydawania  posiłków  w  stołówce  mogą  przebywać  wyłącznie  osoby
          spożywające  obiad.

   12.  Przed  okienkiem,  w  którym  wydawane  jest  II  danie  obowiązuje  kolejka
          w  jednym  szeregu.

   13.  Przebywając  w  stołówce  szkolnej  uczeń  powinien:
          a/  spokojnie  poruszać  się  po  pomieszczeniu,
          b/  zachować  porządek  przy  odbiorze  drugiego  dania  oraz  przy  oddawaniu
               naczyń,
          c/  zachowywać  się  cicho  /nie  rozmawiać  głośno,  nie  używać  obrzydzających
               jedzenie  słów,  gestów  i  odgłosów/,
          d/  zostawić  po  sobie  porządek  /odnieść  talerze  i  sztućce,  zostawić  czyste 
               miejsce  na  stoliku  i  pod  nim,  zasunąć  krzesło/,
          e/  szanować  naczynia,  sztućce  i  nakrycie  stołu  /nie  wyginać  sztućców,  nie
               dziurawić  i  nie  malować  cerat/,
          f/  naprawić  szkodę  uczynioną  w  stołówce.

   14.  Odpis  za  niewykorzystany  posiłek  przysługuje  osobie,  której  ciągła  absencja
          w  szkole  wynosi  powyżej  trzech  dni.

   15.  Odpis  należny  zgłosić  do  intendentki  w  pierwszym  dniu  nieobecności,  będzie
          on  uwzględniony  od  następnego  dnia.

   16.  W  przypadku  nie  planowanej,  jednodniowej  nieobecności  ucznia  w  szkole,
          odpisów  nie  będzie.

   17.  Z  obiadów  mogą  korzystać  uczniowie  przebywający  na  zwolnieniu  lekarskim.
          Obiad  wydawany  jest  wówczas  rodzinie  ucznia,  która  dostarczy  go  dziecku
          do  domu.

                                                                                           Przewodniczący
                                                                                              Rady  Gminy

                                                                                         Paweł  Pędziwiatr


