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Szkoty Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnym im. Kardynala
Stefana Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Biatymstoku

Podstawa prawna:

Afi. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. 22017 r. poz. 59,
ze zm.)

POSTANOWIENIA OGOLNE
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1. Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnym im. Kardynala Stefana
Wyszyfrskiego Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku w ramach dzialalnoSci
statutowej prowadzi stol6wkg szkoln4.

2. Stol6wka szkolna zapewnia wydawanie posilk6w w formie obiad6w dr,ludaniowych z
napojem dla uczni6w, nauczycieli i pracownik6w szkoty.

3. Posilki s4 przygotowywane na miejscn ptzez pracownik6w szkoly, zgodnie z
Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 hpca 2016r. poz. i154, zasadami
Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOI,OWKI SZKONEJ
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l. Osobami uprawnionymi do korzystania z posilk6w s4:

o uczniowie oddzial6w przedszkolnych,
o uczniowie szkoly,
o rt&uczyciele oraz pracownicy szkoly,
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1. Zapisy na obiady odbywaj4 sig na pocz4tku lub w trakcie roku szkolnego, po
uprzednim pisemnym wypelnieniu deklaracji (zat. nr 1).

2. Obowi4zkowe jest podanie przez rodzica adresu e-mail na kt6ry przesylana bEdzie
informacja o kwocie do zaplaty z uwzglgdnieniem zgloszonych odpis6w.



l.

oDPr,ATNoSc za PoSILKI
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WysokoS6 oplat za korzystanie z posilk6w w stol6wce szkolnej ustala Dyrektor
Szkoly w porozumieniu z Organem Prowadz4cym.

WNOSZENIE OPtr,AT ZA POSII,KI
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Korzystanie z posilk6w jest odpiatne.
Matryca oplat na caly rok szkolny jest ustalana na pocz4tku kazdego roku szkolnego.
WysokoSi i terminy oplat, dekadowy jadlospis i inne informacje dotycz4ce stol6wki
szkolnej bgd4 umieszczane na stronie internetowej szkoly oraz wywieszane na tablicy
ogloszeri przy stol6wce szkolnej.
Rodzice zobowiqzani s4 do terminowe go uiszczania wplat za posilki. Brak wplaty w
terminie skutkuje zablokowaniem karty, odblokowanie karty nast4pi po uregulowaniu
platnoSci.
Oplata za posilki odrgbnie finansowane dokonywana jest wg odrgbnych porozumiefl
dwustronnych.
W przypadku rezygnacji z obiad6w, rodzic sklada pisemn4 rezygnacjE (zal. ru 2) do
korica miesi4ca poprzedzaj?cego miesi4c, od kt6rego dziecko nie bgdzie uczgszczalo
na obiady.
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1. Oplatg za posilki nale?y wnosid przelewem na rachunek bankowy szkoly w terminie
od 1-go do 5-go dnia kaZdego miesi4ca po otrzymaniu na adres e-mail informacji o
wysokoSci oplaty.

Dane do przelewu:
Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddziatami Integracyjnymi im. Kardynala Stefana
Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku
nr rashunku bankowego: BANK PEKAO S.A. 53 1240 ll5411rl 0010 3576 3034
Tytul przelewu: imig i nazwisko dziecka, klasa.

2. Szkola nie prowadzi obrotu got6wkowego.

JADT,OSPIS
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Aktualny jadlospis umieszczany jest na stronie intemetowej szkoly i tablicy ogloszeri
przy stol6wce szkolnej.
W uzasadnionych przypadkach moZliwa jest zmiana jadtospisu w danym dniu.
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L Intendent Szkoly Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Kardynala
Stefana Wyszyfrskiego - Prymasa Tysiqclecia w Bialymstoku posiada listy imienne
uczni6w korzystaj4cych z obiad6w.

2. Posilki uczniowie otrzymujE na podstawie aktywnej karty do elektronicznego
systemu r ozliczania po s ilk6w.

ODPISY I ZWROTY ZANIEWYKORZYSTANE POSILKI
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7. Za niewykorzystane w danym miesi4cu posiiki przysluguje odpis w nastgpnym
miesi4cu rozliczeniowym. Zwrot koszt6w nie przysluguje rodzicom dzieci
korzystaj4cych z posilk6w finansowanych z MOPR.

2. Warunkiem dokonania odpisu lub zwrotu jest wczeSniejsze zgloszenie nieobecnoSci
lub rezygnacji z posilk6w. Odpisu posilk6w dokonuj4 rodzice dzieh wczeSniej do
godz. 11:00 w systemie Panel Rodzica - STOPEREK: https: llpanel2lZ.stoperek.pU
login i haslo do odbioru w p. 1 19

3. Odpis zostanie uwzglgdniony w naliczeniu na nastgpny miesi4c.
4. Zwrot koszt6w posilku za zgloszony odpis za miesi4c czerwiec dokonywany jest na

pisemny wniosek rodzica (zal. nr 3) zlo4ony do 25 czerwca (przekazany przelewem na
konto wskazane we wniosku).

WYDAWANIE POSII,KOW
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l. Zawydawanie posilk6w odpowiadajE pracownicy stol6wki szkolnej.
2. Posilki wydawane s4 w dniach realizacjr zajE(, dydaktyczno-wychowawczych zgodnie

z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoiy.
3. Positki w stol6wce wydawane s4 w godzinach otwarcia stol6wki szkolnej w trakcie

przerw migdzy lekcj ami.
4. Uczniowie bgd4cy przed zajEciami lub po ich zakoriczeniu mog4 korzystac z posilkow

pozaprzerwami, jednakle wyl4cznie w godzinach pracy stol6wki szkolnej.
5. Stol6wka szkolna nie wydaje posilk6w na wynos.
6. Uczniowie korzystaj4cy ze stol6wki szkolnej zobowiqzani s4 do zmiany obuwia oraz

pozostawienia odzieZy wierzchniej i plecak6w w szatni.

ELEKTRONICZNY SYSTEM FIOZLICZANIA POSILKOW
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I . Do korzystania z posilk6w upowaZnia karta do elektronicznego systemu rozliczania
posilk6w STOPEREK.

2. Karta do elektronicznego systemu rozliczaniaposilkow STOPEREK jest:
o vrydawana uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoly odplatnie (koszt karty -
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o imiennaiwalna do korica edukacji szkolnej dziecka.
o wlasnoSci4 wykupui4cego posilki.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty koszt wyrobienia nowej ponosi
korzystaj4cy z posilkow (koszt nowej karty 15,00 zl, czas oczekiwania ok. 2 tygodnie).
Osoba nie posiadaj Ecakarly b4dz posiadajqca kartg nieaktywn4 (brak wplaty w terminie)
nie otrzyma posilku. Aktywacja karty nast4pi po zaksiggowaniu wptraty na koncie.

BEZPIECZENSTWO UCZNIOW
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Za bezpieczeflstwo na stol6wce odpowiadajE nauczyciele pelni4cy dyaw w czasie przerw
obiadowych.
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Personel wydaj4cy posilki zobowiqzany jest do
gor4cych potraw.

zachowanra ostroZnoSci przy v'ry dawaniu

ZASADY ZACHOWANIA W STOI,OWCE SZKOLEJ
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1. Osoby spoZywaj4ce posilek maj4 obowiqzek:
o posiadania karty do elektronicznego systemu rozliczania posilk6w upowazniaj4cej do

odbioru posilku,
o kulturalnego spo2ywania posilku,
o zachowania ciszy podczas spo2lrvania posilku,
o kulturalnego odnoszenia sig do r6wieSnik6w i pracownik6w kuchni i stol6wki,
o uzywania sztuic6wzgodnie zichprzeznaczeniem,
o odnoszenianaczynpo spozytym posilku w Wznaczone miejsce,
o przestrzegania higieny osobistej i przepis6w BHP.

2. W stol6wce szkolnej mog4 przebywac tylko osoby korzystaj Ece z posilk6w, pozostale
osoby w tym rodzice/opiekunowie prawni nie maj4 prawa wstgpu na stol6wkg.

3. Za szkody spowodowane na stol6wce odpowiada uczen, a finansowo jego rodzice.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zwiEzanych z organizacj4 pracy
stolowki szkolnej, decyduje Dyrektor Szkoly.
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Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 1 wrzesnia 2021r.

4


