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Szkoly Podstawowej Nr 49 z oddzialami Integracyjnym im. Kardynala
Stefana Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku

Podstawa prawna:

Aft. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
ze zm.)

POSTANOWIENIA OGOLNE

sl
l. Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnym im. Kardynala Stefana

Wyszyfrskiego Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku w ramach dzialalnoSci
statutowej prowadzi stol6wkg szkoln4.

2. Stolowka szkolna zapewnia wydawanie posilk6w w formie obiad6w dwudaniowych z
napojem dla uczni6w, nauczycieli i pracownik6w szkoly.

3. Posilki s4 przygotowywane na miejscu przez pracownik6w szkoly, zgodnie z
Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. poz. 1154, 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 oddzial6wprzedszkolnych,
o uczniowie szkoly,
o n?uczyciele oraz pracownicy szkoly,
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1. Zapisy na obiady odbywaj4 siE na poczqtku lub w trakcie roku szkolnego, po
uprzednim pisemnym wypelnieniu deklarac.ji (zal. nr l).



1. WysokoS6 oplat za korzystanie z
Szkoly w porozumieniu z Organem

ODPI,ATNOSC Z,q. POSII,KI
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posilkow w stol6wce szkolnej ustala Dyrektor
Prowadz4cym

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WNOSZENIE OPI,AT ZA POSIT,KI
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Korzystanie z posilk6w jest odplatne.
Matryca oplat na caly rok szkolny jest ustalana na pocz4tku ka2dego roku szkolnego.
WysokoSi i terminy oplat, dekadowy jadlospis i inne informacje dotycz4ce stol6wki
szkolnej bqd4 umieszczane na stronie internetowej szkoly oraz wywieszane na tablicy
ogloszeri przy stol6wce szkolnej.
Rodzice zobowiqzani s4 do terminowego uiszczania wplat za posilki. Brak wplaty w
terminie jest r6wnoznaczny z rezygnaclqzkorzystania z posilkow w danym miesi4cu.
Wplata po terminie bqdzie zwracana na konto (po zLoaeniu przez rodzica/opiekuna
prawnego pisemnego wniosku o zwrot wplaty - zalqcznik nr 2) co uniemoZliwi
korzystanie z posilk6w w danym miesi4cu (nastqpi blokada karty)
Oplata za posilki odrEbnie finansowane dokonywana jest wg odrqbnych porozumieri
dwustronnych.
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1' Opiatq za posilki nalezy wnosii za caly miesi4c z gory, przelewem na rachunek
bankowy szkoly w terminie od 20-go do 29-go dnia kazdego miesi4ca ( w lutym od
20-go do 26-9o)

Dane do przelewu:
Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Kardynala Stelana
Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku
nr rachunku bankowegq: BANK PEKAO S.A.53 1240
Tytul przelewu: imip i nazwisko dziecka, klasa.

2. Szkola nie prowadzi obrotu got6wkowego.

JADT,OSPIS
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Aktualny jadlospis umieszczany jest na stronie internetowej szkoly i tablicy ogloszeri
przy stol6wce szkolnej.
w uzasadnionych przypadkach moZliwa jest zmiana jadlospisu w danym dniu.

ll54 lil1 0010 3576 3034
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2.



2.

1.

$8

Intendent Szkoly Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Kardynala
Stefana Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku posiada listy imienne
uczni6w korzystajqcych z obiad6w.
Posilki uczniowie otrzymuj4 na podstawie aktywnej karly do elektronicznego
system u r ozliczania posilk6w.

ODPISY I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE POSII,KI

se

1. Za niewykorzystane w danym miesi4cu posilki przysluguje odpis.
2. Warunkiem dokonania odpisu jest wczeSniejsze zgloszenie nieobecnoSci. Odpisy za

posilki zglaszamy dzieh wczeSniej do godz. 11:00 osobiScie poprzez wypelnienie
zgloszenianieobecnoSci (zalqcznik nr 3) bqdlnae-mail ocipisyr.g.:sp49.nazwa.pI

3. Zwroty za odpisy wykonywane s4 do 10 dnia nastgpnego miesi4ca
wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego (zalacznik nr 2).

WYDAWANIE POSILKOW
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1. za wydawanie posilk6w odpowiadajqpracownicy stol6wki szkolnej.
2. Posilki wydawane s4 w dniach realizacii zap(, dyd,aktyczno-wychowawczych zgodnie

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

przerw mipdzy lekcjami.
4. Szczeg6lowy harmonogram wydawania posilk6w ustala Dyrektor Szkoly.
5. Uczniowie bEd4cy przed zajgciami lub po ich zakoriczeniu mog4 korzystai z posilk6w

pozaprzerwami, jednak2e wyl4cznie w godzinach pracy stol6wki szkolnej.
Stol6wka szkolna nie wydaje posilk6w na wynos.
Uczniowie korzystaj4cy ze stol6wki szkolnej zobowiqzani s4 do pozostawienia
odziely wierzchniej i plecak6w w szatni oraz zmiany obuwia.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZLICZANIA POSII,KOW
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Do korzystaniaz posilk6w upowaznia karta do elektronicznego systemurozliczania
posilkow.
Karta do elektronicznego systemu rozliczaniapositk6w wydawana jest uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoly odplatnie (koszt karty -1 0 zl)
Karta do elektronicznego systemu rozliczaniaposilk6w jest imienna i wa2na.iest do
kof,ca edukacji szkolnej dziecka.
Karta do el ektroni cznego system u r ozliczania po silk6w j est wlasno Sci4 wyk upuj Qce go
posilki.
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5.
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W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty do elektronicznego systemu rozliczania
posilk6w koszt wyrobienia nowej ponosi korzystaj4cy z posilk6w (koszt nowej karty
15,00 zt netto).
Brak karly obiadowej przy odbieraniu posilku skutkuje wyjSciem z kolejki i weryfikacjq
wplatywpok. 119.

BEZPIECZENSTWO UCZNIOW
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Za bezpieczeflstwo na stol6wce odpowiadqE nauczyciele pelni4cy dyaur w czasie przerw
obiadowych.
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Personel wydaj4cy positki zobowiqzany jest do zachowania ostroZnoSci przy wydawaniu
gor4cych potraw.

ZASADY ZACHOWANIA W STOI,OWCE SZKOLEJ
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L Osoby spoZywaj4ce posilek maj4 obowiqzek:
o posiadania karty do elektronicznego systemu rozliczania posilk6w upowaZniaj4cej do

odbioru posilku,
o kulturalnego spoZywaniaposilku,
o zachowania ciszy podczas spoZywania posilku,
o kulturalnego odnoszenia siq do r6wiesnik6w i pracownik6w kuchni i stol6wki
. uzywania sztucc6w zgodnie zichprzeznaczeniem
o odnoszenianaczyhpo spo2ytym posilku w wyznaczone miejsce
o przestrzegania higieny osobistej i przepis6w BHp

2. Na stol6wce szkolnej mogQ przebywai tylko osoby korzystaj qce 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, zwiqzanych z organizacj4 pracy
stol6wki szkolnej, decyduje Dyrektor Szkoly.
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Regulamin wchodzi w Zycie z dniem I wrze5nia 2019 r.

4


