Regulamin stołówki na rok szkolny 2021/2022
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 15 z OMS w Bydgoszczy, uprawnionych do korzystania z obiadów w
roku szkolnym 2021/2022
2. Uprawnieni do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są :
 uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie w ściśle określonych terminach,
 uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, ROPS, GMOPS po wcześniejszym
dopełnieniu formalności z w/w ośrodkami pomocy społecznej,
 nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłek.
Odpłatność za obiady jest pobierana za cały miesiąc z góry zgodnie z harmonogramem wpłat
znajdującym się w tabeli poniżej.
wrzesień 2021r.
październik 2021r.
listopad 2021r.
grudzień 2021r.
styczeń 2022r.
luty 2022r.
marzec 2022r.
kwiecień 2022r.
maj 2022r.
czerwiec 2022r.

płatność od 01.09 do 06.09
płatność od 22.09 do 29.09
płatność od 22.10 do 29.10
płatność od 22.11 do 29.11
płatność od 03.01 do 07.01
płatność od 21.01 do 28.01
płatność od 18.02 do 25.02
płatność od 23.03 do 30.03
płatność od 22.04 do 29.04
płatność od 23.05 do 30.05

3. Nieuregulowanie płatności w wyżej wyznaczonym terminie skutkuje niewydaniem obiadu
oraz wykreśleniem z listy obiadowej.
4. Bieżące informacje dotyczące comiesięcznych opłat za obiady dostępne są na stronie internetowej
szkoły w zakładce „STOŁÓWKA” oraz wywieszane są na tablicy ogłoszeń przy wejściu do
stołówki szkolnej.
5. Tygodniowy jadłospis dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz wywieszany jest przy
stołówce szkolnej.
6. Nieobecność planowaną np. wycieczka, wyjazd należy zgłaszać z 2-dniowym wyprzedzeniem.
Nieobecność spowodowaną np. chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 9:00 u intendenta.
7. Niezgłoszenie nieobecności dziecka, lub zgłoszenie w terminie późniejszym niż określony w pkt 6
oznacza, że posiłek zostanie przygotowany a opłata zostanie naliczona i nie podlega zwrotowi.
8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie list obiadowych na trzech przerwach obiadowych
w godzinach od 11:20 -11:35, 12:20-12:35,13:20-13:35 oraz na niektórych lekcjach zgodnie
z harmonogramem wydawania obiadów.
9. Harmonogram wydawania obiadów znajduje się w gablocie ogłoszeń przy stołówce szkolnej oraz
na stronie internetowej szkoły w zakładce „STOŁÓWKA”.
10. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego nie
mniejszego niż 1,5 metra.
11. Ilość osób przebywających w stołówce jednocześnie ze względów bezpieczeństwa jest
ograniczona.
12. Do stołówki nie można wchodzić w okryciach wierzchnich.
13. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków oraz do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
14. W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy spożywający
posiłek.

