
 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie 
  
 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.  

1) Świetlica jest miejscem spożywania posiłków przez wychowanków,  uczniów oraz 

pracowników.  

2) Do korzystania z posiłków w świetlicy uprawnieni są:  

* wychowankowie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie wnoszący opłaty 

indywidualnie  w sekretariacie  szkoły u sekretarza, 

* uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie w sekretariacie szkoły u sekretarza,  

* pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie, którzy 

wnoszą opłaty indywidualnie  w sekretariacie szkoły u sekretarza .  

3) Warunkiem korzystania z obiadów  szkolnych  przez wychowanków, uczniów 

 i pracowników jest złożenie deklaracji korzystania z obiadów w świetlicy.  

Wzór deklaracji - załączniki nr 1 i 1a do niniejszego regulaminu.  

 

4) Korzystanie z posiłków podlega sprawdzeniu.  

 

5) Dopuszczalne są różne formy sprawdzenia zaakceptowane przez dyrektora Szkoły 

np. lista korzystających z obiadów.  

 

II. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ ORAZ ODWOŁANIA OBIADÓW.  

1) Rezygnację z korzystania z obiadów w świetlicy  szkolnej należy zgłosić pisemnie u 

sekretarza szkoły, najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

rezygnacji. Rezygnujący wypełnia oświadczenie; wzór oświadczenia -załącznik nr 2 

 i 2a do niniejszego regulaminu.  

2) Rezygnacja obowiązuje od daty określonej w oświadczeniu, nie wcześniej niż od 

pierwszego dnia następnego miesiąca, po jej zgłoszeniu. Brak zgłoszenia rezygnacji, 

powoduje naliczenie odpłatności za  postawione do dyspozycji posiłki.  

3) Odwołanie obiadów z powodu indywidualnej nieobecności korzystającego należy 

zgłosić najpóźniej do godz. 8.00  danego dnia w sekretariacie u sekretarza szkoły  lub 

za pośrednictwem asystenta wychowawcy przedszkola- tj.: u Pani Arlety Kaszuby-

Stefańskiej.  



4) Grupowe odwołanie obiadów związane z organizacją pracy; Przedszkola,  Szkoły 

(np. wycieczki, imprezy) zgłasza organizator, najpóźniej na 2 dni przed terminem 

wycieczki lub imprezy.  

 

III. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY.  
 

1) Świetlica szkolna zapewnia posiłki w formie:  

* jednodaniowego obiadu dla wychowanków,  uczniów i pracowników szkoły  

w następującej postaci: zupa; w poniedziałek i środę, drugie danie; we wtorek  

i czwartek oraz piątek danie jarskie. 

2) Wysokość opłaty za jeden posiłek ustala  firma: Usługi Gastronomiczne „Małe Co 

Nieco” Przemysław Waszak z siedzibą w Zagórowie, która  przygotowuje i dostarcza  

posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym, (również w trakcie roku szkolnego 

w sytuacji wzrostu cen artykułów żywnościowych).  

3) Cena jednego obiadu dla wychowanków,  uczniów oraz pracowników szkoły  

wynosi 4zł i obejmuje koszt przygotowania, dostarczenia oraz wydania w naczyniach 

jednorazowych posiłków i utylizacji odpadów.  

 

IV. ODPŁATNOŚĆ.  

 

1) Odpłatność za obiady należy wnosić w terminie do piętnastego dnia miesiąca 

poprzedzającego korzystanie z posiłków. Wyjątek stanowi WRZESIEŃ w związku  

z rozpoczęciem roku szkolnego. Termin opłat za ten miesiąc zostanie odrębnie 

ustalony przez dyrektora Szkoły.  

2) W uzasadnionych indywidualnych przypadkach termin wnoszenia opłat może ulec 

zmianie. Zainteresowany składa pisemny wniosek, który winien być zaakceptowany 

przez dyrektora Szkoły.  

3) Opłaty za obiady przyjmuje sekretarz szkoły.  

4) Aktualne informacje o wysokości odpłatności za obiady na dany miesiąc oraz 

terminy przyjmowania odpłatności przez sekretarza  znajdują się  na tablicy 

informacyjnej  oraz na stronie internetowej Szkoły.  

 

V. ZWROT ZA OBIADY.  

1) Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis, który rozliczany 

jest  

w następnych miesiącach.  

2) Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku. Tylko na tej 

podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny 

miesiąc.  

3) W szczególnych przypadkach, gdy korzystający dokonując wpłaty zgłasza 

niekorzystanie  



z obiadów w ściśle określonych dniach tygodnia, sekretarz pobiera opłatę 

pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.  

4) W przypadku nieobecności; wychowanka,  ucznia, pracownika  obiad może być 

wydany do domu w naczyniu własnym.  

5) Zwrot nadpłaty za obiady w postaci pieniężnej następuje na pisemny wniosek 

 w przypadku: zakończenia nauki w szkole, złożenia pisemnej rezygnacji z korzystania 

z posiłków lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się możliwość 

zwrotu wszystkich nadpłat na koniec roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora Szkoły.  

 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW.  
 

1) Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, zasadami 

HAACP.  

2) Jadłospis miesięczny  jest na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Szkoły.  

 

3) Posiłki wydawane są:  

* OBIAD – od 11.30 do 12.30 według wywieszonego na tablicy informacyjnej 

HARMONOGRAMU  

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY.  

 

1) W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.  

Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.  

2) Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej (Szkoła nie prowadzi 

sprzedaży na wynos), wyjątek stanowi nieobecność ucznia.  

3) Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce. Nie wolno wchodzić do jadalni 

z plecakami, w ubraniu wierzchnim.  

4) Zabrania się wnoszenia do stołówki własnych naczyń, sztućców i środków 

spożywczych.  

5) Obiady wydawane są kolejno i obowiązują zasady tolerancji.  

6) W stołówce obowiązuje samoobsługa.  

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

Niezwłocznie po zjedzeniu posiłku należy ustąpić miejsca innym stołownikom, 

podsunąć pod stół krzesło po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia.  

8) W stołówce szkolnej obowiązuje zakaz żucia gumy.  

9) Podczas posiłków należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania; zabrania się 

prowadzenia głośnych rozmów, biegania po sali, zaczepiania młodszych uczniów, 

używania wulgaryzmów, prezentowania innych, niestosownych zachowań.  

10) Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu czuwają 

wychowawcy lub nauczyciele sprawujący dyżur.  

 


