Regulamin stołówki szkolnej AZS w Piekarach Śląskich ważny od dnia 01.09.2016 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole zorganizowano stołówkę.
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników
Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich.
3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w czasie przerwy obiadowej trwającej od godziny 13:05 do godziny 13:20.
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie
spożywającym posiłków.
5. Opiekę nad uczniami podczas posiłku sprawują wychowawcy świetlicy.
6. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i spokojnego spożywania
posiłków oraz utrzymania porządku w stołówce.
7. Po zakończeniu posiłku należy odnieść pojemniki na wskazane przez obsługę
świetlicy miejsce.
8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz normami
żywieniowymi dla uczniów.
9. W szkole oraz na stronie internetowej szkoły umieszczany jest jadłospis,
przygotowany na cały kolejny tydzień.
Rozdział 2
Zapisy i rezygnacja
10. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po
uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi w sekretariacie szkoły.
11. Chęć korzystania oraz rezygnację z posiłków w danym miesiącu zgłosić należy w
ostatnim tygodniu poprzedniego miesiąca pracownikowi w sekretariacie szkoły.
12. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych
przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po
wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.

13. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub
pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż do 25 dnia każdego
miesiąca. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zwrócona.
14. Zwrot następuje do ostatniego dnia miesiąca przelewem na konto.
15. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi
kosztów.
Rozdział 3
Opłaty
16. Wpłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie nie
przekraczającym 25 dnia każdego miesiąca na wskazany numer konta:
Nr konta: ING Bank Śląski 77 1050 1142 1000 0090 3102 0473
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko dziecka, żywienie za miesiąc (za jaki wnoszona jest opłata)
17. Kwota miesięcznej opłaty jest uzależniona od liczby dni nauki szkolnej przypadającej
w określonym miesiącu oraz od ilości zamówionych przez ucznia obiadów.
18. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w w/w terminie, uczniowie
zalegający z opłatami, otrzymają upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także
wychowawcom klas oraz rodzicom.
19. Informacja o terminach i wysokości opłat za obiady umieszczona jest na stronie
internetowej szkoły.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby stołujące się nie będą mogły
korzystać ze stołówki szkolnej.
21. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor
Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich.

