Regulamin korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie w roku szkolnym 2021/2022
§ 1. Warunki ogólne
1. Do korzystania z obiadów upoważnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12, po wcześniejszym złożeniu
Deklaracji (Załącznik nr 1) przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić w formie pisemnej minimum 2 dni robocze przed dniem, od
którego rezygnacja ma obowiązywać.
Rezygnację można złożyć za pośrednictwem e-dziennika LIBRUS, pisemnie w sekretariacie szkoły lub w dziale kadr.
3. Stołówka szkolna jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z organizacją roku szkolnego
SP 12 Leszno.
4. Aktualny jadłospis dostępny jest w stołówce szkolnej.
5. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.

§ 2. Odpłatności
1. Cena:
3,69 zł (za jeden dwudaniowy obiad)
Termin wpłaty:
od 1-szego do 11-tego dnia miesiąca (za bieżący miesiąc).
Forma wpłaty:
przelew
Numer konta i tytuł przelewu:
Bank PKO BP 16 1020 3088 0000 8702 0005 6721
imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc jakiego dotyczy wpłata, VAT ZW
2. W przypadku wpłaty po wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę.
3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje zaprzestanie wydawania obiadów do momentu
uregulowania zaległości.
4. Rodzic/opiekun prawny ucznia będzie obciążony odpłatnością za przygotowane i pozostawione
do dyspozycji posiłki zgodnie ze złożoną deklaracją korzystania z obiadów.
5. Nieobecność ucznia na obiedzie nie skutkuje zwrotem kosztów.
Posiłek można odebrać w stołówce szkoły w godzinach od 11.00 do 15.15.
6. W przypadku rezygnacji zgłoszonej zgodnie z § 1 pkt. 2 szkoła na pisemny wniosek
rodzica/opiekuna prawnego dokona zwrotu nadpłaconej kwoty.

§ 3. Zasady zachowania w stołówce
1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby korzystające z obiadów.
2. Ze stołówki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Przy wejściu do stołówki każda osoba korzystająca z żywienia powinna zdezynfekować ręce środkiem znajdującym się
przed wejściem do pomieszczenia.
4. Przy jednym stoliku posiłek mogą spożywać maks. 2 osoby.
5. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, zwłaszcza
ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków.
6. Podczas spożywania posiłków obowiązuje zasada kulturalnego zachowania. Posiłki należy spożywać w ciszy i spokoju.
7. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
8. Przy okienku wydawania obiadów uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia z zachowaniem dystansu 1,5 m.
9. Zasady pracy stołówki szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego będą zorganizowane zgodnie z załącznikiem
nr 6 do dokumentu Organizacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie w roku szkolnym 2021/2022.
10. Wszelkie problemy w stołówce zgłaszamy pracownikowi stołówki lub dyżurującemu nauczycielowi.
Leszno, dnia 1 września 2021 r.

