
АРАВЕЛОВ“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ХРАНЕНЕ НА

УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕН СТОЛ

ре еуроЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ба .

Вътрешните правила са приети на заседание на педагогическия съвет протокол Мо

14/14.09.2021 т. и е утвърдени със заповед на директора на училището.

Настоящите вътрешни правила определят функционирането и реда за продажба и връщане
на купони за обяд в училищния стол на 55 СУ.

1- ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ

В училищния стол се хранят ученици от ПГ - 7 клас. Училищният стол започва от първия
учебен ден в училище и завършва последния учебен ден. Приема учениците между 11:36 и

14:30 според график утвърден от директора на 55. СУ, съобщен на класните ръководители и

учениците в началото на учебната година. Ученицитесе хранят в присъствието и под
наблюдението на учители ,които отговарят за спокойствието и реда в стола. В началото на
учебната година със заповед на директора се определя училищна комисия за проверка и

контрол на столовото хранене.
пн

И - РЕД ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД В СТОЛА НА УЧИЛИЩЕТО

През учебната 2022/2023 година учениците, желаещи да се хранят в стола, ще се
възползват от тази възможност по два начина

е Електронни купони - след закупуване на електронна карта от служител на фирмата,
която е на цена 2.50лв, и регистрация в платформата „5тагкегсага.Ье”. Регистрацията
изисква имена дете, клас, след което се нанася номер на карта от закупената пластика.



55 СУ „Петко Каравелов“ -- София, район „Студентски“, ул. „Дъбница” 3

тел.: 02/ 877 12 97; е-та!!: 555и0555и.Бе

След въвеждане на данните е необходимо да заплатите месечен абонамент за поддръжка
на платформата „5тапегсага” - 4,50лв.

Когато всички тези операции са извършени, родителят има достъп за избор на меню, за да
зарежда купоните на детето.

Предимството на платформата е, че родителят има денонощен достъп до нея и в удобно
време, независещо от нашето работно време, може да поръча меню, като същевременно
има право и на отказ , като ограничението е най-късно до 8:30 часа на текущия ден.

е Хартиени купони -от определеното от училищното ръководство място:
- Понеделник и петък - от 7:30 до 10:30 часа

е Тази информация важии за закупуване на електронни карти.
В случай на необходимост от отказване на хартиени купони е наложително родител да се
свърже с отговорник на стола до 8:30 часа на текущия ден.

Връщане на купони за обяд при отсъствие на ученик:

в случай, че възникнат обстоятелства за отсъствие на ученика е необходимо:

Родителя да се обади до 8,30 ч. на отговорника на стола на първия неучебен ден,

като връщане на купоните и възстановяване на сумата става в деня на идване на
ученикана училище.

Съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СО и

сключен Договор за организиранена столово и бюфетно хранене на общинските училища
на територията на СО:

“ Цена на един ученически купон за обяд - 4.20 лв. с ддс
- Грамажът на ястията съгл. сборник рецепти за ученическите столове 2012 година, е както
следва:

- Супа - 150 гр.;

- Основно ястие: - 150 гр.;

- Десерт - до 150гр. /пресни плодове - 250 гр./


