
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWOWEJ NR 3 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH 

 

 

 PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele  Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których 

dożywianie finansuje : MOPS, Rada Rodziców lub sponsorzy. 

 

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

1. Stołówka szkolna zapewnia  jednodaniowe posiłki. 

2. Wysokość opłaty za jeden posiłek wynosi 4,00 zł  dla ucznia a 6,00 zł dla nauczyciela 

Szkoły Podstawowej nr 3. 

3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym - Gminą Wronki. 

4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do 

przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. 

5. Koszt suchego prowiantu wraz z napojem (wydawanego uczniowi na drogę  

w przypadku zajęć poza szkołą) odpowiada kosztowi posiłku gotowanego. 

6. Nauczyciele  ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów 

zużywanych do przygotowania posiłków. 

7.  W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki  

z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

IV. OPŁATY I ZWROTY 



1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca na nr konta 68 89610002 2002 0000 0108 0002.  

2. Odpisów za niewykorzystane posiłki (od 3 dni wzwyż) w danym miesiącu dokonuje 

się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.  

3. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt 

przynajmniej  dwa dni wcześniej (osobiście lub tel. (67/2540748). 

4. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole – choroby, wyjazdu                       

należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie tel. 67/2540748) najpóźniej do 

godz. 8.00 danego dnia. 

5.  Rezygnację  z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić w formie pisemnej 

najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

6. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba 

stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.  

7. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w danym terminie uczniowie 

zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia; nieterminowość zgłaszana jest także 

wychowawcom klas i rodzicom. 

8. W przypadku niejasności przy uiszczeniu wpłaty za obiady rodzic lub opiekun 

odpowiedzialny jest przedłożyć w placówce kopie wpłaty, celem wyjaśnienia 

niejasności. 

9. Pedagog oraz intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. 

Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia 

tożsamości przez wychowawcę świetlicy. 

10. Dwukrotny brak wpłaty po terminie powoduje skreślenie z listy uczniów zapisanych 

na obiady. Zaległość należy uiścić w przeciągu 2 tygodni od wykreślenia z listy.  

 

V. ZWOLNOIENIA Z OPŁAT ZA POSIŁKI 

1. Uczeń, który znalazł się w szczególnej sytuacji materialnej, może być zwolniony  

z opłat za posiłki. 

2. Zwolnienia dokonuje Dyrektor Szkoły na wniosek ucznia lub rodzica. 

3. Wniosek, o którym mowa powyżej, może uczeń lub rodzic zgłosić osobiście do 

pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy,  nauczyciela świetlicy lub bezpośrednio do 

dyrektora szkoły. 

4. Wniosek do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z opłat może zgłosić każdy 

nauczyciel, który zauważy taką potrzebę. 

 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW 



 Posiłki wydawane są w godzinach 11.30, 12.25 i 13.25. 

 O konieczności przesunięcia godziny wydawania posiłków nauczyciel- organizator 

zajęć powiadamia intendenta najpóźniej na dzień przed wyjazdem. 

 W przypadku dłuższego wyjazdu, uczniom może być wydany suchy prowiant  

w godzinach rannych, przed wyjazdem (wyjściem). 

 Zapotrzebowanie na suchy prowiant zgłasza nauczyciel- kierownik wycieczki 

(organizator zajęć poza szkołą) do intendenta na tydzień przed wyjazdem. 

 W stołówce wywieszony jest jadłospis na 1 dekadę zatwierdzony przez dyrektora oraz 

intendenta. 

 Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją 

kosztów. 

 

VIII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną 

dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek. 

3. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem 

posiłków. 

4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu czuwa wychowawca 

świetlicy szkolnej lub nauczyciele dyżurujący. 

5. Posiłki wydawane są w godzinach 12.20 i 13.20 z zachowaniem obowiązującego 

harmonogramu. 

6. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki (wpłaty przez osoby 

indywidualne, przez rodziców, MOPS lub przez sponsorów). 

7. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek, wychowawca świetlicy lub nauczyciele dyżurujący. 

8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.  

9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania: nie 

należy prowadzić głośnych rozmów, korzystać z telefonów komórkowych. 

10. Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

11. Na teren stołówki nie należy wnosić ubrań wierzchnich - płaszczy, kurtek oraz 

plecaków. 

12. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach. 

13. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt 

osobiście lub telefonicznie. 

14. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania 



z posiłków w stołówce szkolnej. 

 

VIII.  O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY 

STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 

ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH 

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA  2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


