Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie

Dokument określa szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie przy ul. Królowej Jadwigi11 (dalej ZSO Nr 2), w
tym zasady i wysokość wnoszonych opłat przez rodziców, prawnych opiekunów lub uczniów
za posiłki.
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 316/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie udzielania upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki, art. 106 ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

§1
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1.
2.

3.

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy oraz emeryci i renciści
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.
Ze stołówki korzystają uczniowie, których rodzice wnoszą opłaty indywidualnie oraz
uczniowie finansowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie lub Radę
Rodziców Zespołu Szkół.
Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają dziecko na obiady poprzez wypełnienie
„Deklaracji korzystania z żywienia” stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu.
Deklarację należy złożyć u Intendenta.
§2
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane ( I i II danie).
Posiłki wydawane są w stołówce odpłatnie.
Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą koszty w wysokości
6,50 zł. Koszty związane z przygotowaniem posiłków w wysokości 3,50 zł pokrywane są
przez Gminę Miejską Legionowo.
W ramach porozumienia zawartego w dniu 21.09.2017r. w Legionowie pomiędzy: Gminą
Miejską Legionowo, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie, Powiatowym
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących
nr 2, posiłki dla uczniów refundowane są w wysokości 6,50 zł przez OPS oraz 3,50zł
przez Gminę Miejską Legionowo.
Koszt posiłku dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły wynosi
10,00 zł.
Opłaty za posiłki dokonywane są za dany miesiąc z góry u Intendenta lub na konto
bankowe: Bank Spółdzielczy w Legionowie 20 8013 0006 2001 0017 1726 0001 do dnia
5 dnia każdego miesiąca.
W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice otrzymują
upomnienia. Obiad dla dziecka zostaje wstrzymany po 7 dniach nieuregulowanej
należności.
Za nieterminową płatność za posiłki naliczane są odsetki ustawowe z opóźnienie.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

Dyrektor ZSO nr 2 w Legionowie jest upoważniony do udzielania zwolnień rodziców
(opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za korzystanie
przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji
materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. ( art.106
ust.5 ustawy Prawo oświatowe )
Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce
szkolnej, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zasad
korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie
należy złożyć do dyrektora szkoły.
Zwolnień o których mowa w ust. 9, udziela się w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie
dofinansowania posiłków z OPS.
Wniosek może zostać złożony przez:
a) rodziców / prawnych opiekunów ucznia,
b) nauczycieli szkoły
c) pełnoletniego ucznia.
Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat przyznaje się na czas określony, na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.
Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
§3
ZWROT ZA OBIADY

1.
2.

3.

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych
przyczyn losowych, jeżeli nieobecność wynosi co najmniej jeden dzień.
Nieobecność musi być zgłoszona w u Intendenta osobiście albo telefonicznie na dzień
poprzedzający dzień nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach (np. nagła choroba)
nieobecność może być zgłoszona w dniu bieżącym, najpóźniej do godziny 8.30 danego
dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłat na
następny miesiąc.
Za nieuzasadnioną nieobecność na obiedzie oraz zgłoszenie jej po godzinie 8.30 nie
przysługuje zwrot kosztów.
§4
WYDAWANIE POSIŁKÓW

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Posiłki wydawane są w godzinach 11:15 – 12:45. W wyjątkowych przypadkach godziny
wydawania posiłków mogą ulec zmianie, co będzie wynikiem ustaleń między
Wykonawcą a ZSO nr 2.
Posiłki nie będą wydawane w okresach wolnych od nauki szkolnej. Wszelkie przerwy
w przygotowywaniu posiłków będą wynikiem ustaleń między Wykonawcą a ZSO nr 2.
Podczas wydawania obiadu w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające
posiłki.
Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
Informacje dotyczące jadłospisu podawane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy
stołówce oraz na stronie internetowej ZSO nr 2.
Obiady dla uczniów ZSO nr 2 wydawane są na podstawie kart z numerami pobranych
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7.
8.

od Intendenta.
Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
Bieżące utrzymanie czystości stołówki szkolnej podczas posiłków leży po stronie
Wykonawcy, za codzienne sprzątanie zasadnicze stołówki odpowiada ZSO nr 2.
§5
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1.
2.
3.
4.

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
Po spożyciu posiłku naczynie i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu
w stołówce czuwają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów
i Regulaminem dyżurów obowiązujących w ZSO nr 2.
§6

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej ZSO nr 2 obowiązują od dnia 2 października 2017r.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 – Deklaracja korzystania z żywienia
Załącznik nr 2 – Wniosek o zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej
ZSO nr 2 w Legionowie
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