SZKOi^A FOD:^ lAVV OWA NR 12
im.gen. dyiv. Stefana <Kpwecl^ego„grota"
64-100 Leszno, ul. Rumunska 6ab
R E G O N 001307226 N I P 697 10 15 220
tel./fax 65/520 02 30, 520 02 39

Regulamin korzystania z obiadow w stolowce szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie
§ 1. Warunki ogolne
1. Do korzystania z obiadow upowaznieni
uczniowie Szkoly Podstawowej Nr 12, po wczesniejszym ztozeniu
Deklaracji (Zal^cznik nr 1) przez rodzica/opiekuna prawnego.
2.

W przypadku rezygnacji z obiadow fakt ten nalezy zglosic w formie pisemnej minimum 2 dni robocze przed
dniem, od ktorego rezygnacja ma obowi^zywac.
Rezygnacji mozna zlozyc za posrednictwem
lub w dziale kadr.

e-dziennika L I B R U S ,

pisemnie w sekretariacie szkoly

3.

Stotowka szkolna jest czynna w dni, w ktorych odbywaj^ si? zaj^cia dydaktyczne zgodnie z organizacj^ roku
szkolnego SP 12 Leszno.

4.

Aktualny jadlospis dost^pny jest w stolowce szkolnej.

5.

Korzystanie z obiadow jest jednoznaczne z akceptacj^ niniejszego regulaminu i jest wi^z^ce do momentu
rezygnacji.

$ 2. Odptatnosci
1. Cena:

3,39 zl (zajeden dwudaniowy obiad)

Termin wplaty:

od 1-szego do 12-tego dnia miesi^ca (za biez^cy miesi^c).

Forma wplaty:

przeiew

Numer konta i tytut przelewu:

BankPKOBP

16 1020 3088 0000 8702 0005 6721

imi^ i nazwisko ucznia, klasa, miesiqc jakiego dotyczy wpiata, VATZW
2.

W przypadku wplaty po wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowi^zany jest
do zaplacenia ustawowych odsetek za zwlok?.

3.

Brak wplaty w wyznaczonym terminie spowoduje zaprzestanie wydawania obiadow do momentu
uregulowania zaleglosci.

4.

Rodzic/opiekun prawny ucznia b^dzie obci^zony odplatnosci^ za przygotowane i pozostawione
do dyspozycji posilki zgodnie ze zlozon^ deklaracj^ korzystania z obiadow.

5.

Nieobecnosc ucznia na obiedzie nie skutkuje zwrotem kosztow.
Posilek mozna odebrac w stolowce szkoly w godzinach od 11.00 do 15.40.

6. W przypadku rezygnacji zgloszonej zgodnie z § 1 pkt. 2 szkota na pisemny wniosek
rodzica/opiekuna prawnego dokona zwrotu nadplaconej kwoty.
$ 3. Zasady zachowania w stolowce
1. Na terenie stolowki podczas positkow mog^ przebywac tylko i wyl^cznie osoby korzystaj^ce z obiadow.
2.

Osoby korzystaj^ce z obiadow w stolowce szkolnej zobowi^zuje si? do zachowania przepisow BHP, zwlaszcza
ostroznosci przy wydawaniu gor^cych posilkow.

3.

Podczas spozywania posilkow obowiazuje zasada kulturalnego zachowania. Positki nalezy spozywac w ciszy
i spokoju.

4. Naczynia po spozyciu posilku powinny bye odstawione w wyznaczonym miejscu.
5. Przy okienku wydawania obiadow uczniowie ustawiaj^ si? w kolejnosci przybycia.
6. Wszelkie problemy w stolowce zglaszamy pracownikowi stolowki lub dyzuruj^cemu nauczycielowi.
Leszno, dnia 20 lutego 2020 r.
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