
REGULAMIN STOŁÓWKI 

SZKOLNEJ 

 

 
§ 1 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne, 
2. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane przez GOPS, 
3. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne. 

 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę  

„GK Catering Grażyna Kamińska” dla uczniów. 

2. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca przyjmowane są zapisy mailowo przez dziennik 

lub osobiście na cały kolejny miesiąc. 

3. Jadłospis na dany miesiąc jest wywieszany na stołówce szkolnej oraz publikowany   

na stronie internetowej szkoły. 

4. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie  
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

5. Posiłki wydawane są o wyznaczonej porze, na długiej przerwie o 11:30-11:50-  
I tura oraz o 12:30-12:50- II tura. 

6. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie lub  

są całkowicie odwoływane. 

7. Wszystkie informacje i zmiany są przekazywane rodzicom/ opiekunom prawnym  
w mailach na dzienniku elektronicznym i publikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 3 
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

 
 

1. Koszt zestawu obiadowego wynosi 12,00 zł. W zestaw wchodzi zupa i drugie danie. 
Płatność tylko GOTÓWKĄ. 

2. Kwota za obiady rozliczana jest z góry za cały miesiąc. Odpłatność za obiady za dany 

miesiąc uiszczana jest u kierownika świetlicy przez pierwszy tydzień danego 

miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach, na indywidualną prośbę Rodzica wpłata może 

być przyjęta po upływie wyznaczonej daty. 

3. Wpłaty dokonuje się osobiście u kierownika świetlicy, bądź przekazując podpisaną 

kopertę (imię i nazwisko, klasa, kwota) z pieniędzmi dziecku lub wychowawcy 

ponosząc ewentualną odpowiedzialność w sytuacji zgubienia przez dziecko pieniędzy. 

4. Rodzic odpowiada  za prawidłową kwotę płatności. Wpłacenie kwoty niższej niż 

ustalona skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów po wykorzystaniu wpłaconej 

kwoty. 



§ 4 

ODWOŁYWANIE OBIADÓW I ZWROTY PIENIĘDZY 

 
1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole (z powodu choroby, wycieczki szkolnej, itp.) 

rodzic ma obowiązek odwołać obiad szkolny. Szkoła nie zapewnia obiadu na wynos do 

domu. 

2. Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 07:15 w dniu nieobecności 

dziecka lub powiadomić dzień wcześniej osobiście lub mailowo przez dziennik. 

3. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku 
miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana opłata 
zostanie pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona 

nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 
4. Każda nadwyżka -opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu 

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

 
 

§ 5 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

 

1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek i osoby dyżurujące. 

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki 

dotyczącego przepisów bhp. 

3. W stołówce obowiązuje cisza. 

4. Zaraz po wejściu do stołówki, każdy uczeń zajmuje swoje stałe miejsce i zostaje 
obsłużony przez personel kuchni. 

5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, dosunąć 
krzesło i zostawić po sobie porządek na stoliku, poczym opuścić stołówkę. 

7. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: 

-zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce, 

-kulturalnego spożywania posiłków, 

-zachowania ciszy podczas spożywania posiłków, 

-kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki, 

-używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Zabrania się na stołówce szkolnej: 

-pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci, 

-popychania, szarpania, biegania, 

-niszczenia mienia stołówki, 

-korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy. 
9. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania 

poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

 

 

 

 
 

 



 
§ 6 

ZMIANY NA CZAS PANDEMI (COVIS-19) 

 
1. Przy wejściu na stołówkę, każdy ma obowiązek umyć lub zdezynfekować ręce. 

2. Ze względu na konieczność zachowania bezpiecznego dystansu między dziećmi  

i pracownikami, każde dziecko ma obowiązek zasiąść na swoje stałe wyznaczone 

miejsce, które są oznaczone, zachowując bezpieczną odległość 1,5m. 

3. Posiłki wydają Panie dyżurujące, przynosząc każdemu do stolika. 

4. Po zjedzeniu obiadu, Panie dyżurujące zbierają naczynia i sprzątają. 

5. Na czas pandemii, ogólnodostępny wodopój jest zamknięty. W związku z tym rodzice 

zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w odpowiednią ilość płynów. 

6. Personel i uczniowie mają obowiązek chodzić w maseczkach w strefach wspólnych, 

zakrywając usta i nos. Uczniowie mogą zdjąć maseczki dopiero w chwili zajęcia miejsca 

przy stoliku. 

7. Po każdej turze, miejsca i stoliki są zdezynfekowane, a stołówka wietrzona. 
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