
 
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. 

 

§1 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są: 
    - dzieci z oddziału przedszkolnego, 

  - uczniowie szkoły, 
  - pracownicy szkoły. 

2. Obiad w stołówce szkolnej wydawany jest w dniach nauki szkolnej w godz. 11.40 
do 12.00 - pierwsza zmiana; 12.45 do 13.05 - druga zmiana, natomiast 
podwieczorek dla dzieci z oddziału przedszkolnego o godz. 15.00. 

3. Posiłki spożywane są tylko na terenie stołówki, nie prowadzi się sprzedaży                  
na   wynos. 
4. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne i mogą być  finansowane                     

z następujących źródeł: 
  -wpłat rodziców/opiekunów prawnych, 

-wpłat pracowników, 
-wpłat MOPS, 

  -wpłat sponsorów. 
§2 

1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa  
wysokości  kosztów  surowca przeznaczonego na wyżywienie. 

2. Opłata za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły 
jest zwiększona w stosunku do opłaty, o której mowa w ust. 1 o koszty utrzymania 
stołówki oraz wynagrodzenia pracowników przygotowujących obiad i składniki 
naliczane od tych wynagrodzeń. Przeliczenia kosztów dokonuje się corocznie 
uwzględniając dane z roku poprzedniego. 

3. Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca. 

4. Wysokość opłaty za jeden posiłek wynosi: 3,50 zł dla uczniów, 7,00 zł dla 
pracowników. 

5. Wysokość opłaty za jeden podwieczorek dla dzieci z oddziału przedszkolnego 
wynosi 1,30 zł. 

6. W sytuacjach wzrostu cen produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 
możliwość zmiany wysokości opłaty, po uprzednim poinformowaniu 
korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

7. Opłaty za posiłki na dany miesiąc dokonuje się poprzez wpłatę na konto lub 
przelewem na wskazany przez szkołę rachunek bankowy. W tytule zapłaty należy 
zamieścić: Skrótową nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę i adres. 



8. W przypadku dokonywania opłaty poprzez wpłatę na konto lub przelewem za 
dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na wyznaczony rachunek 
bankowy szkoły. 

§3 

1. Opłatę wniesioną przez Rodzica za posiłki, z których uczeń nie skorzystał w razie 
usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach powyżej kolejnych 3 dni, zwraca się  
Rodzicowi na jego wniosek. Termin zgłoszenia wniosku upływa w trzecim dniu 
roboczym po powrocie ucznia do szkoły, nie później jednak niż w ostatnim dniu 
zajęć w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Jeżeli rodzic nie skorzysta z możliwości zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1 
nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków ma być w pierwszej kolejności 
zaliczona na poczet należności następnego miesiąca. 

3. Za miesiąc grudzień oraz za miesiąc czerwiec odliczeń nie dokonuje się. 
4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole, należy zgłosić ten fakt 

przynajmniej jeden dzień wcześniej. 
5. Zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą także pracowników szkoły.   
 

§4 
1. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki 

osobom niespożywającym posiłku. 
2. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszany jest aktualny jadłospis na dany 

tydzień. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


