Regulamin stołówki szkolnej
Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie
obowiązuje od dnia 17.03.2014r.
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez
pracowników kuchni szkolnej oraz pracowników szkoły.
2. Uczniowie korzystający z obiadów przychodzą do stołówki o wyznaczonej porze.

. Od godz. 11.30 – 11.50 obiad jest wydawany dla klas I – III
. Od godz. 12.35 – 13.00 dla klas IV - VI
3. Odpłatność przyjmowana jest przez 3 dni robocze upływającego miesiąca i do 5
dnia każdego nowego miesiąca.
4. Koszt jednego posiłku dla ucznia wynosi:

. Obiad (zupa i drugie danie) – 3,00 zł
. Zupa – 0,60 zł
5.Ilość wykupionych obiadów w danym tygodniu nie może być mniejsza niż 4 dni.
6. Rezygnacja z obiadów w następnym miesiącu musi być zgłoszona najpóźniej
w ostatnim dniu miesiąca do godz. 10.00.
Odpisy nieobecności zgłaszane w piątek na następny tydzień muszą być podane
do godz. 10.00
Rezygnację z obiadu w ciągu danego miesiąca należy głosić z wyprzedzeniem
dwudniowym (dni robocze) od dnia odpisu.
W przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić za kolejne dni, aż do zgłoszenia
rezygnacji.
7. Odpisy w danym dniu można zgłaszać wyłącznie w razie choroby ucznia do
godz. 8.00 osobiście lub pod numer telefonu 33 853 37 12.
Jeżeli uczeń będzie dalej chorował odpis należy zgłosić w dniu pierwszego
zgłoszenia do godz. 14.30
W razie dalszej choroby należy zgłosić nieobecność w ostatnim dniu odpisu do
godz. 10.00

8. Odpisy grupowe:

. wycieczki jednodniowe, czyli zawody, olimpiady, konkursy, wyjścia klasowe
muszą być zgłoszone 3 dni robocze wcześniej, w przeciwnym razie nie zostaną
odliczone.

. wycieczki kilkudniowe, czyli wycieczki szkolne muszą być zgłoszone 3 dni
robocze wcześniej, w przeciwnym razie nie zostaną odliczone.

. dłuższa nieobecność ucznia z powodu wyjazdu do sanatorium, na kolonie, zieloną
szkołę, wczasy, obozy itp. muszą być zgłoszone przy wpłacie w danym miesiącu, w
przeciwnym razie rodzic nie otrzyma zwrotu za niewykorzystane obiady.

. warunkiem dokonania odpisu podczas rekolekcji, egzaminów gimnazjalnych,
sprawdzianów szóstoklasistów itp. jest zgłoszenie przewidywanej nieobecności
przy wpłacie za obiady w danym miesiącu.
9. Odpisy obiadów:
Zgłoszenie odpisu jednej osoby do korzystania z obiadu w trakcie miesiąca do
godz. 10.00 będzie realizowane w następnym dniu od dnia zgłoszenia.
Zgłoszenie więcej niż jednej osoby do korzystania z obiadu w trakcie miesiąca do
godz. 10.00 będzie realizowane w trzecim dniu (dni robocze) od zgłoszenia.
10. Uczniowie po skończonym posiłku zasuwają za sobą krzesło i odnoszą brudne
naczynia do okienka w zmywalni.
11. W porze obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające
z obiadów. Rodzice i osoby postronne prosimy o to, aby nie wchodziły do
stołówki.
12. Informacje związane z odpłatnością za obiady zamieszczone są w gablotkach na
terenie szkoły.
13. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mogą zostać skreśleni z listy
stołujących się w przypadku rażącego nieprzestrzegania „Regulaminu
stołówki szkolnej” lub „Regulaminu świetlicy”
14. W związku z koniecznością półrocznych i rocznych rozliczeń obiadów w
w miesiącu czerwcu i grudniu, odpisy przyjmowane są do 15- tego dnia
miesiąca czerwca i grudnia.

