REGULAMIN BUFETU SZKOLNEGO OSB
im. R. TURCZYNOWICZA W WARSZAWIE
Obowiązuje od 1.09.2015

OGÓLNE

Z A S A D Y F UN K C J O N O W A N I A B UF E T U

:

1. Bufet szkolny czynny jest w godzinach 8:30 -15:30. Godziny pracy bufetu mogą jednak ulec zmianie w
zależności od potrzeb szkoły, po wcześniejszych uzgodnieniach z Dyrekcją.
2. Do korzystania z posiłków w bufecie uprawnieni są:
 Uczniowie naszej szkoły
 Pracownicy zatrudnieni w szkole
 Zaproszeni goście uczestniczący w zajęciach, uroczystościach organizowanych przez szkołę
3. Uczniowie w bufecie mogą przebywać tylko i wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych.
4. Obiady wydawane są na podstawie ważnego abonamentu
- zupa od 11:25
- drugie danie od 13:15
- obiady wydawane są do godz 14.35.
W wyjątkowych sytuacjach np. repertuar, wyjście do Teatru Wielkiego, próby przed kocertami itp.
obiady będą wydawane do 15.20 /po otrzymaniu w/w informacji od nauczyciela prowadzącego/
- Istnieje możliwość zakupu obiadu jednorazowego co należy zgłosić do godz. 10:00 (w miarę wolnych
dań).
5. Abonamenty dofinansowane z MOPSu są wydawane tylko na podstawie dostarczonej decyzji.
6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
7. W stołówce i na tablicy ogłoszeń (parter) wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.
8. Jadłospis ułożony jest przez dietetyka i uwzględnia wszystkie grupy żywieniowe od 10 do 18 lat,
dostosowując je do specyfiki szkoły baletowej i zbiorowego żywienia.

ZASADY

K O R ZY S TAN I A Z E S T O Ł Ó W K I :

1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia plecaków, toreb itp. przed
bufetem.
3. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje
nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
4. Po spożytym posiłku brudne naczynie należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
5. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o porządek.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia naczyń stołowych/talerzy,kubków,sztućcy/ze stołówki.
7. Za szkody spowodowane w bufecie przez uczniów, odpowiadają rodzice.

ODPŁATNOŚĆ

Z A PO S I Ł K I


1. Obiady wydawane w bufecie są odpłatne.
2. Za abonament obiadowy płacimy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres
abonamentowy np. za październik płacimy do 30 września. Wyjątek stanowi wrzesień, kiedy opłaty
dokonywane są w dniach 1 -4 września i styczeń gdzie do ferii świątecznych należy wnieść opłatę
3. Nie uiszczenie opłaty do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres abonamentowy powoduje,
że obiad dla dziecka nie będzie przygotowany.
4. INFORMUJEMY ŻE CENA ABONAMENTOWA OBEJMUJE WYKUPIENIE OBIADÓW NA CAŁY MIESIĄC.
CENA ABONAMENTOWA NIE BĘDZIE STOSOWANA PRZY ZAMIANACH OBIADÓW NA INNE DANIA SAŁATKI,TOSTY, itp.
5. Obiady można odwoływać do godz. 9:00 na dzień bieżący. Po godzinie 9:00 obiad można odwołać
na dni następne, osobiście lub telefonicznie pod numerem szkolnym 022- 827- 25- 92 wew. 104
Mogą robić to tylko rodzice, telefonicznie lub osobiście . Odwołany obiad przechodzi na miesiąc
następny lub pieniądze oddawane są rodzicom.
6. W przypadku nieobecności dzieci w szkole spowodowanej np. wyjazdem na wycieczkę czy
całodniowym wyjściem poza teren szkoły, obiady odwołują również indywidualnie rodzice- nie
wychowawcy.
7. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka jest równoznaczny z brakiem możliwości odpisu za obiady.
8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny.
Piotr Wilczyński

