REGULAMIN STOŁÓWKI
Szkoły Podstawowej nr 5
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach
Podstawa prawna:
Art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2020 poz. 910 ze zm.).
Zarządzenia Nr 984/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29.08.2008 roku w sprawie warunków
korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice.
§1
Postanowienia ogólne
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków. Ze względów epidemiologiczno sanitarnych z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.
2. Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowywane są przez Szkołę Podstawową nr 15
im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. ks. bpa St. Adamskiego 24
3. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach
oraz pracownicy szkoły.
4. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych, podczas dwóch
przerw o godz.11.30 -11.45, 12:30 – 12:45
§2
Ustalanie wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej
1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w
Katowicach w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości
kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
3. Pracownicy szkoły, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty,
uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty produkcji utrzymania stołówki
szkolnej.
4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany
odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej z miesięcznym
wyprzedzeniem.
§3
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty za abonament obiadowy realizuje się przelewem na wskazane konto:
Szkoły Podstawowej nr 15 ul. ks. bpa St. Adamskiego 24; Katowice;
Bank PKO BP nr 11 1020 2313 0000 3202 0515 0877
Wpisując w tytule: obiady za miesiąc ……………./ imię i nazwisko dziecka /nazwę szkoły
Płacący przelewem są zobowiązani do wypełnienia deklaracji dotyczącej korzystania z obiadów w
szkole.
2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w
którym dziecko będzie spożywało posiłki, przekładając pomocy kuchenne potwierdzenie zapłaty.
W sytuacji, gdy na konto Szkoły Podstawowej nr 15 nie wpłyną opłaty za obiady wydawanie posiłków
zostanie wstrzymane do momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty.

§4
Zwrot należności za niewykorzystane posiłki.
1. Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub pracownika.
Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek ucznia i pracownika następuje w przypadku ciągłej absencji
wynoszącej co najmniej 3 dni, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu wg
wzoru: cena posiłku x liczba dni nieobecności.
2. W przypadku nieobecności trwającej powyżej 3 dni po zgłoszeniu tego faktu intendentowi Szkoły
Podstawowej nr 15 opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki zgłoszone w danym miesiącu
zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu. Wyłączając
pierwszy dzień nieobecności.
3. Rozliczenia i zwroty opłat za niewykorzystane posiłki dotyczą zgłoszonej nieobecności trwającej
powyżej trzech dni. Uwzględnia się również zgłoszone z tygodniowym wyprzedzeniem wycieczki
szkolne.
4. W losowych przypadku dopuszcza się rezygnację z posiłków wcześniej opłaconych, możliwe jest
rozliczenie niewykorzystanych posiłków wcześniej opłaconych, poprzez przelew zwrotny na podane
przez rodzica konto, w czasie do czterech tygodni.
§5
Zasady zachowania w stołówce
1. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad.
2. Na stołówce szkolnej mogą przebywać uczniowie tylko w obuwiu zmiennym. Uczeń zobowiązany
jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki.
3. Podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej należy zachowywać się cicho, kulturalnie oraz
zachowywać ostrożność.
4. Uczniowie przy wejściu do stołówki przedstawiają się osobie dyżurującej w stołówce lub pomocy
kuchennej, która zakreśla uczniów na liście korzystających z posiłków.
5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad poinformowany zostanie wychowawca
klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z
obiadów w stołówce szkolnej.
§6
Postanowienia końcowe
1. O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
3. W okresie zagrożenia COVID 19 wprowadza się załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu stołówki SP 5 w ZSP7
w Katowicach
Wydawanie obiadów na czas epidemii COVID-19
1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę
higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych
i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic
jednorazowych.
2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, zajmują wyznaczone miejsca przy stołach
z zachowaniem odległości między sobą.
3. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce do przeznaczonych to tego celu
pojemników.
4. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły
i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
5. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie
z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych
i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia
i dezynfekcji rąk.
6. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków.

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19
1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym
przez pracownika obsługi. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawania
posiłku i krzesełek.
2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony
osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest
zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim
środkiem.
4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe
pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się
w pomieszczeniu wyznaczonym.

