
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI  

W JAROSŁAWIU 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z wyżywienia. 

2. Każdy uczeń ma prawo do korzystania z obiadów. 

3. Kwalifikacja uczniów na posiłki odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA 

DZIECKA NA ŻYWIENIE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ (załącznik nr 1), którą 

wypełniają rodzice dziecka i składają w sekretariacie szkoły w pierwszym tygodniu września. 

4. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć KARTĘ do pierwszego dnia każdego następnego 

miesiąca. 

5. W stołówce można spożywać posiłki w godzinach od 11:00 do 14:00, zgodnie z ustalanym 

przez Dyrektora szkoły harmonogramem na dany rok szkolny. 

6. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Należność za obiady w wysokości: 

stawka dzienna (3 zł) x ilość dni należy wpłacić do 10 dnia miesiąca, w którym uczeń będzie 

korzystał z wyżywienia. 

7. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły, co jest dokumentowane potwierdzeniem wpłaty. 

8. Wysokość opłaty na dany miesiąc podawana jest do wiadomości na tablicy informacyjnej 

w szkole. 

9. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek. 

10. Nieobecności należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie  w sekretariacie szkolnym (nr tel. 

16 621 34 76), nie później niż do godziny 900 w dniu nieobecności. Zgłoszenie przez rodzica 

nieobecności dziecka jest podstawą do odliczenia od dnia następnego od zgłoszenia. Zwrot za 

niewykorzystane obiady będzie dokonany w następnym miesiącu rozliczeniowym. 

11. W przypadku nieuregulowania płatności zainteresowany jest wzywany do zapłaty. Brak 

wpłaty, skutkuje skreśleniem z listy żywionych. 

12. O całkowitej rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić obsługę 

sekretariatu szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.  

13. Aktualny jadłospis podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  

ogłoszeń oraz przy świetlicy i stołówce szkolnej. 

14. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada 

intendent szkolny. 

15. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa (wyjątek stanowią dzieci z oddziału 

przedszkolnego). 



16. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające 

posiłek. 

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

18. Spożywający posiłki mają obowiązek: 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, 

 stosować się do poleceń nauczyciela dyżurującego na stołówce oraz pracowników 

kuchni, 

 przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze, 

 wchodzić na stołówkę wyłącznie w obuwiu zmiennym, 

 plecaki i tornistry zostawiać przed jadalnią, w sali lekcyjnej lub wskazanym przez 

nauczyciela dyżurującego miejscu, 

 kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce, 

 jeść tylko przy stolikach, 

 po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.  

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

 

 

 

Opracowano na podstawie:  

art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Karta zgłoszenia dziecka 

na żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 1 

im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu na rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………... 

ucznia klasy ……………………………............. na żywienie w stołówce szkolnej od dnia 

..........…………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodziców: ................................…………………………………………… 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Koszt jednego obiadu wynosi 3 zł ( wysokość opłaty za miesiąc zostanie podana na 

tablicy ogłoszeń). 

2. Opłatę za żywienie należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie 

szkoły. 

3. O niekorzystaniu przez ucznia z żywienia, należy powiadomić szkołę: 

a) osobiście  

b) telefonicznie do godz. 9.00  tel. 16 621 34 76 

4. Odliczenie opłaty za dni nieobecności i niekorzystanie z posiłków będzie  możliwe w 

przypadku zgłoszonej nieobecności za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia 

nieobecności. 

5. Odpisy za niewykorzystane posiłki z powodu zgłoszonej nieobecności ucznia zostaną 

odliczone w następnym miesiącu 

6. Nieobecność ucznia niezgłoszona w sposób określony w pkt. 3 nie będzie 

uwzględniona i odliczona.  

7. Brak wpłaty będzie skutkował skreśleniem z listy żywionych 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Data i podpis rodzica  ........................................................................................................ 



 

 


