
  

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

 
Na podstawie art.106 utsęp.3 ust.  ustawy z dnia 14 grudzień 2016 r. Prawo Oświatowe   

(tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1148 z późn.zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 

Szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów –  ustalam zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

zgodnie z regulaminem. 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara 

w Mnichu, w tym wysokość opłaty za posiłek spożywany przez ucznia bądź pracownika Szkoły. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe  

        (tj. Dz.U. z 2019 r.  , poz.  1148), 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Pawła Kojzara w Mnichu, której organem 

prowadzącym, w rozumieniu ustawy, jest Gmina Chybie; 

3) Stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego korzystania  

z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują  i wydają posiłki, albo wydają posiłki 

zakupione przez szkołę, 

4) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w Szkole Podstawowej  

im. Pawła Kojzara w Mnichu ; 

5) Pracowniku szkoły – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione przez Szkołę Podstawową  

im. Pawła Kojzara w Mnichu ; 

6) Posiłku – należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci obiadu bądź dodatku 

tj.: owoc, soczek, baton, czekolady i inne; 

7) Opłacie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę z tytułu sprzedaży 

posiłku na rzecz ucznia bądź pracownika szkoły; 

8) Cenie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku 

na rzecz ucznia bądź pracownika szkoły; 

9) Należności za wydawane posiłki – należy przez to rozumieć opłatę z pkt 7 lub  cenę z pkt 8; 

 

 

Rozdział 2 

Zasady korzystania ze stołówki 

 

§ 3. 

 

Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest abonament miesięczny (dowód wpłaty z danego miesiąca) – 

dokumentujący prawo do spożycia określonego posiłku. 

 

§ 4. 

 

Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są, według następującej kolejności: 

1) Uczniowie; 

2) Pracownicy szkoły; 

Posiłki wydawane są o godzinie: 

 

       1) Zupa          godz.  10.35 uczniowie kl. I - VIII 

       2) Obiad        godz.  11.30 uczniowie kl.  I -  IV 

       3)  Obiad       godz.  12.30 uczniowie kl. V -VIII 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rozdział 3 

Wysokość należności za posiłku wydawanie 

 

§ 5. 

 

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany uczniowi bądź pracownikowi szkoły wynosi odpowiednio: 

 

1) Cena jednostkowa obiadu ucznia 4,20 zł, 

2) Cena jednostkowa obiadu pracownika szkoły 9,10 zł,   ( 4,2 0 + 4,90 amortyzacja) 

3) Cena zupy dla ucznia 2,00 zł 

4) Cena zupy dla pracownika szkoły 4,30 zł,     ( 2,00 + 2,30 amortyzacja) 

       

§ 6. 

 

Jednostkowa cena obiadu może ulec zmianie o wskaźnik inflacyjny. 

 

§ 7. 

 

Cena posiłku z § 2 pkt 8 wydawanego pracownikowi szkoły obejmuje pełen koszt posiłku w stołówce , w tym : 

1) Koszt surowca przeznaczonego na posiłek przygotowany przez stołówkę, albo odpowiednio koszt 

zakupu przez stołówkę posiłku w celu jego wydania; 

2) Koszty amortyzacji; 

3) Koszty są proporcjonalne do ilości przewidzianych do wydania w danym miesiącu posiłków. 

4) Wysokość ceny za posiłek określona jest w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Szkoły. 

 

 

Rozdział 4 

Pobieranie i zwrot należności za wydane posiłki 

 

§ 8. 

1)  Należności za wydawane posiłki finansowane przez uczniów lub pracowników powinny być 

regulowane do 15 – tego każdego miesiąca wyłącznie na rachunek bankowy, jeżeli płatność wypada w 

dzień wolny od pracy należy uiścić opłatę najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po 15 – tym. Natomiast 

rachunki za posiłki finansowane przez GOPS wystawiane będą w ostatnim dniu nauki danego miesiąca. 

2) Należności za wydawane posiłki uiszczone po obowiązującym terminie obciążone będą odsetkami 

naliczanymi za każdy dzień zwłoki. 

 

3) Przy dokonywaniu wpłaty na dany miesiąc można wyłączyć określone dni i posiłki. 

 

4) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica ucznia lub wniosek pracownika szkoły, Dyrektor 

Szkoły może zezwolić na inny, niż określony w ust. Termin wniesienia należności za korzystanie z 

posiłku w stołówce szkolnej, pod warunkiem, że zaplata dokona się w miesiącu, w którym wydano 

posiłek. 

 

§ 9. 

 

1) W przypadku zgłoszenia przez ucznia, w tym rodzica ucznia, albo przez pracownika szkoły rezygnacji 

z posiłku (posiłków), zwrotowi podlegają płatności poniesione za abonament, z wyłączeniem płatności 

za pierwszy dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku (posiłków). 

2) Rezygnacja z posiłku (posiłków) zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym (do godziny  12- 

tej) poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także zwrot płatności za pierwszy 

dzień, którego dotyczy rezygnacja z posiłku (posiłków). 

 

§ 10. 

 

Zasady zwolnienia ucznia od całości lub części opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej określa przepis 

art.67a\ ust. 5 ustawy. 

 

         § 11. 

 

Obowiązkiem ucznia przebywającego na stołówce szkolnej jest zachowanie obowiązujących zasad: 

       I      Podczas przerwy  śniadaniowej :  

 

1. ustawić się po herbatę, 

2. nie zmieniać raz zajętego miejsca przy stoliku 

3. zachować ciszę podczas spożywanego posiłku 

 



  

4. zachować czystości przy stolikach, 

5.  oddać szklanki do okienka, po wypiciu herbaty 

6. nie biegać w stołówce szkolnej, 

7. w przypadku rażącego złego zachowania Dyrektor Szkoły może zawiesić ucznia w prawie do 

korzystania ze stołówki szkolnej, 

 

       II      Podczas przerwy  wydawania zup: 

1. nie zmieniać raz zajętego miejsca przy stoliku 

2. zachować ciszę podczas spożywanego posiłku, 

3. zachować czystości przy stolikach, 

4.  oddać  talerze i sztućce do okienka, po zjedzeniu posiłku 

5. nie biegać w stołówce szkolnej, 

6. w przypadku rażącego złego zachowania Dyrektor Szkoły może zawiesić ucznia w prawie do 

korzystania ze stołówki szkolnej, 

 

III     Podczas przerwy obiadowej: 

 

1. ustawić się w kolejce po  przygotowany posiłek, 

2. w pierwszej kolejności spożywać zupę, a później drugie danie, 

3. dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej, mogą dostać posiłek w pierwszej kolejności, 

4. zachować ciszę podczas spożywanego posiłku, 

5. nie zmieniać raz zajętego miejsca przy stoliku, 

6. zachować czystości przy stolikach, 

7.  oddać naczynia i sztućce do okienka, po spożytym posiłku 

8. nie biegać w stołówce szkolnej, 

9. w przypadku rażącego złego zachowania Dyrektor Szkoły może zawiesić ucznia w prawie do 

 korzystania ze stołówki szkolnej 

 

Podczas przerw obiadowych przynajmniej jeden z nauczycieli zobowiązany jest do pełnienia dyżuru w stołówce 

i pilnowania ładu i porządku.  

 

 

 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 

§ 12. 

  

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r. 


