
Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Ciężkowicach 
 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 

w Ciężkowicach 
 

Uchwalono na podstawie: 
art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr2/2020/21  
w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnych 01.09.2020r. 

 
§ 1.  

Postanowienia ogólne 
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 
szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.  
 

2. Ustala się harmonogram wydawania obiadów: 
a) dla uczniów klas I-III obiady wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych: 

     - kl. Ia, Ib, IIa  w godz. 950- 1010 

        - kl. IIb, IIIa, IIIb w godz. 1015- 1030 
b) dla uczniów klas IV-VIII wydawane są w czasie przerw międzylekcyjnych: 
     - kl. IVa, IVb, V w godz. 1035- 1050 

     - kl. VIa, VIb, VIc, VIIa w godz. 1135- 1150  
     - kl. VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb w godz. 1235 - 1250 
 c) w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. 

obiad wydaje się w godzinach ustalonych z opiekunem wyjazdu. 
 
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki 

szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej. 
 

§ 2.  

Uprawnienia do korzystania ze stołówki  
 
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne, 
b) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji  GOPS-u, 
c) nauczyciele szkoły wnoszący opłaty indywidualne . 

§ 3.  

Ustalanie wysokości opłat za posiłki  
 
1. W stołówce obowiązują następujące wysokości opłat: 

a) za pełny obiad dla ucznia - 3,50 zł  
b) za pierwsze danie (zupy) dla ucznia - 1,10 zł  
c) za pełny obiad dla nauczyciela - 8,20 zł  

d) za pierwsze danie (zupy) dla nauczyciela – 2,40 zł  
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2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły  
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 
3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości 

kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła). 
 
4. Nauczyciele korzystający z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty 

uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, 
w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników  zatrudnionych w stołówce szkolnej. 
 

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 
możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
§ 4.  

Wnoszenie opłat za posiłki 

 
1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendent przy drzwiach do budynku szkoły 
od strony ul. Łuczkiewiczów, 
od poniedziałku do piątku w godzinach:  630- 730 

                                                                          900- 1100 

2.Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, za który opłata jest wnoszona.  

 
3.Dla nauczycieli istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, 
opłatę za wybrane dni wnosi się z góry, do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za 

który opłata jest wnoszona.  
 
 

§ 5. 
Zwroty za niewykorzystane obiady 

 

1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosi ć, 
osobiście lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu. 
 
2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym                 

miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki  
w kolejnym miesiącu. 
 

3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej 
do 30 czerwca danego roku.  
 

§ 6. 
Zasady zachowania na stołówce 

 

1. Do stołówki szkolnej wchodzą uczniowie z nauczycielami wg harmonogramu określonego 
w §1 pkt.2. 
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2. Na stołówce szkolnej, każda klasa zajmuje miejsca tylko przy wyznaczonym stole. 
 
3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do stołówki szkolnej osobom trzecim z zewnątrz. 

 
4. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki 
dotyczącego przepisów bhp. 

 
5. Zupę dla poszczególnych klas nalewają z wazy nauczyciele opiekujący się daną grupą.  
 

6. Drugie danie i kompot będzie wydawane przez okienko podawcze pojedynczo dla uczniów 
lub jeśli jest taka potrzeba nauczycielowi opiekującemu się daną klasą przy zachowaniu 
bezpiecznej odległości. 

 
7. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot 
naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni. 

 
8. W stołówce obowiązuje cisza. 
 
9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

 
10. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany 
zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

 
11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły. 
 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego 
aneksu. 
 
                                                        Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.  

 
 


