
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

w Szkole Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

2. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej. 

3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw 

w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć  dydaktycznych. 

4. Regulamin korzystania za stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez 

uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej. 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 oraz nauczyciele 

i pracownicy tej placówki oraz, w wyjątkowych sytuacjach, osoby upoważnione przez 

Dyrektora. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne. 

3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, 

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobie prowadzącej obiady w placówce. 

ODPŁATNOŚC ZA OBIADY 

1. Stołówka szkolna zapewnia gotowane posiłki w formie dwudaniowego obiadu dostarczane 

przez firmę cateringowa , realizującą zamówienie na podstawie umowy cywilno- prawnej. 

2. Cena jednego obiadu, ustalona została w umowie i w roku  szkolnym 2022/2023 wynosi 

kolejno: 

10 zł (obiad podstawowy) i 12 zł (dieta). 

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania 

posiłku- koszt wsadu do kotła. 

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiąca całkowity koszt obiadu tj. wsad 

do kotła+ usługa cateringowa. Koszt obiadu wynosi 13,00 zł (obiad podstawowy). 

OPŁATY 

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest  do 10-go dnia każdego miesiąca, 

przelewem na wskazany Indywidualny Numer Konta, przyporządkowany każdemu uczniowi 

indywidualnie. 

2. Osoba nadzorująca obiady na bieżąco kontroluje dokonywane przelewy za obiady i informuje 

rodziców o terminie i wysokości opłat za dany miesiąc oraz o powstałych nadpłatach bądź 

zaległościach na wskazanym koncie. 

3. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie listy obiadowej sporządzonej przez osobę 

nadzorująca obiady, z uwzględnieniem bieżących zmian w ilości dzieci. 

 



ZWROTY ZA OBIADY 

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia 

lub pracownika. Odpisów od opłat dokonuje osoba nadzorująca obiady. 

2. Nieobecności indywidualne należy zgłosić na podany w umowie obiadowej adres e-mail, 

najpóźniej do godziny 8.00, w dniu nieobecności dziecka. Tylko na tej podstawie powstała 

nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

3. Nieobecności grupowe (zorganizowane wyjścia klasowe) zobowiązany jest zgłosić do osoby 

prowadzącej obiady, wychowawca klasy. 

WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Posiłki wydawane są w trzech turach: 

1) 11:20-11:40 

2) 11:40-12:00 

3) 12:35-13:00 

2. W stołówce oraz przed stołówką wywieszony jest jadłospis na dany tydzień, zatwierdzony 

przez dietetyka firmy cateringowej. 

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacją kosztów. 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

1. Podczas spożywania  posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko cztery osoby. 

3. Na terenie stołówki obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. 

4. Podczas spożywania posiłków zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie korzystają 

z obiadów, w tym również rodzicom uczniów. 

5. Po spożyciu obiadów brudne naczynia, sztućce i resztki należy odnieść w wyznaczone do tego 

miejsce. 

6. Nad bezpieczeństwem najmłodszych uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce 

szkolnej czuwa wychowawca klasy/opiekun klasy. 

 


