REGULAMIN STOŁÓWKI
w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Małego Powstańca w Warszawie w roku szkolnym 2017/18
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu przez
pracowników kuchni.
2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32, oraz nauczyciele i
pracownicy placówki.
3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie
finansuje: MOPS lub Dyrektor szkoły.
4. Z wyżywienia można korzystać na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim
wypełnieniu umowy.

II. STOŁÓWKA ZAPEWNIA WYŻYWIENIE W FORMIE
POSIŁKÓW:
1. Obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu lub deseru dla uczniów i
pracowników w gdoz.11.30-15.00
2. Śniadań dla sześciolatków w godz.8.00-9.30
3. Podwieczorku dla sześciolatków w godz.14.00-15.00

III. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W MIESIĘCZNYM
ABONAMENCIE:
 Śniadanie dla sześciolatków – 2,50 zł
 Podwieczorek dla sześciolatków – 2,00 zł
 Zupa – 2,50 zł
 Dwudaniowy obiad + kompot – 8,50 zł
 Pakiet sześciolatka ( śniadanie, dwudaniowy obiad + kompot,
podwieczorek) -13,00 zł

Rabat w wysokości 10% od wskazanych powyżej stawek brutto za poszczególne rodzaje
posiłków przysługuje osobom okazującym przy dokonywaniu płatności spersonalizowaną
ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która korzystać będzie z zakupionych posiłków.

IV. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE DLA PERSONELU
SZKOŁY:
 Drugie danie – 9,00 zł
 Zupa – 3,00 zł
1. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry przez ostatnie cztery dni miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z wyżywienia.
2. W tych dniach ajent przyjmuje wpłaty w godzinach 7.30-11.00 w stołówce.
3. Opłaty za posiłki można również dokonywać w formie przelewu na numer konta :
PYSZNOŚCI EWY Ewa Michałowska
Ul. Józefa Lewartowskiego 2
00-190 Warszawa

65 1240 1037 1111 0010 4695 1165
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz rodzaj posiłku (np. pakiet sześciolatka, obiad).

4. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 2-go każdego
miesiąca, dziecko zostaje skreślone z listy obiadowej co wiąże się z nie wydaniem
posiłku.

V.

ZWROTY ZA OBIADY:

1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika placówki oświatowej korzystających z
posiłków w stołówce zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za niewykorzystany posiłek za
każdy dzień nieobecności, pod warunkiem, że pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień
rezygnacji z posiłku zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 8.30 pod numerem
telefonu - 22 831 08-23 wew. 25, elektronicznie na adres obiadysp32@wp.pl , SMS-em –
668 474 082 bądź osobiście u pracownika kuchni.
2. Zwrotu kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

VI. INFORMACJE:
1. Informacje o aktualnym jadłospisie, oraz o opłatach za wyżywienie wywieszane są na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, oraz Zarządzenia Nr.
6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014roku.
3. Miesięczny jadłospis układa dyplomowany dietetyk, natomiast ostatecznie zatwierdza go
Dyrektor szkoły.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
1. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom
nieupoważnionym, w tym również rodzicom uczniów.
2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
3. Rodzice oraz ich pociechy mogą zgłaszać propozycje dań do
jadłospisu na adres obiadysp32@wp.pl .

