
Załącznik nr 3 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie 

 

Uchwalono na podstawie art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156). 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.  

 

2. Stołówka szkolna oferuje następujące posiłki: zupę, drugie danie lub pełny obiad. 

 

3. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

4. Uczeń obecny w szkole spożywa posiłek w stołówce szkolnej. 

 

5. Niniejszy regulamin, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej 

wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej i na stronie 

internetowej szkoły (w zakładce stołówka). 

 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne, 

b) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane: na podstawie decyzji, 

przez OPS oraz sponsorów, 

c) nauczyciele. 

§ 3. 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 

1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

2. Koszt posiłku dla ucznia uwzględnia tylko koszty produktów wykorzystanych do 

przygotowania posiłku. 



 

3. Miesięczna opłata za posiłki zależy od ilości dni żywieniowych w danym 

miesiącu.  

 

4. Nauczyciele ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku (uwzględniające koszty 

wykorzystanych produktów, utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty 

wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej). 

 

5. W sytuacjach wzrostu cen produktów, w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności za posiłki. Korzystający ze stołówki zostaną o tym 

poinformowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 

1. Opłatę za posiłki za dany miesiąc pobiera kierownik stołówki szkolnej od 1 do 5 

dnia każdego miesiąca. 

  

2. W przypadku niezapłacenia za posiłki do 5 dnia danego miesiąca, począwszy 

od 6 dnia uczeń nie je posiłków i rodzic jest zobowiązany do zapłacenia zaległości 

wraz z odsetkami. 

 

3. Jeżeli wpłata zostanie dokonana w 5 dniu po godzinie 12.00, to uczeń je posiłki od 

7 dnia danego miesiąca.  

 

4. Rachunek dla OPS za żywienie uczniów zostanie wystawiony przez dyrektora 

szkoły do 25 dnia każdego miesiąca.  

 

 

§ 5. 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

 

1. Fakt rezygnacji z jedzenia posiłku należy zgłosić osobiście lub telefonicznie 

(nr tel. 15 8611016 lub 510 067 951) do kierownika stołówki, do godz. 14.00 dnia 

poprzedzającego nieobecność. Ponadto należy określić czas niekorzystania 

z posiłków. 

 

2. Bloczek za odwołany posiłek należy zwrócić do kierownika stołówki. 

 

3. Po wypełnieniu zapisów zawartych w § 5 pkt 1 i 2 będą dokonywane odliczenia za 

niezjedzony posiłek w następnym miesiącu. 

 



4. Przy regulowaniu odpłatności za posiłki w miesiącu grudniu i czerwcu należy 

dokładnie uwzględnić nieobecności dziecka, ponieważ w tych miesiącach nie 

będzie można dokonać zwrotu pieniędzy za niezjedzone posiłki. 

 

§ 6. 

Wydawanie posiłków 

 

1. Posiłki wydawane są od godz.11.20
 
do godz.14.30. 

2. Porządek wydawania posiłków jest ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy stołówce 

szkolnej i na stronie internetowej szkoły (w zakładce stołówka) 

 

§ 7. 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce 

szkolnej czuwają nauczyciele dyżurujący oraz wychowawcy świetlicy. 

 

2. Ze względów sanitarno-epidomiologicznych  podczas wydawania posiłków na 

stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.  

 

3. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu 

stołówki. 

 

4. W stołówce obowiązuje cisza. 

 

5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

 

6. Niezwłocznie po zjedzeniu posiłku należy ustąpić miejsca innym. 

 

7. Zabrania się łączenia stolików i dostawiania krzesełek. 

 

8. Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczonym miejscu. 

 

9. Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 

 

10. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania zostanie 

poinformowany wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

 

11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 

korzystających z obiadów. 



§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje 

dyrektor szkoły. 

 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci 

pisemnej. 

 

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie z dnia 20 września 2016r. 

Obowiązuje od 1 października 2016r. 


