
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty 

(Dz. U. 2015r, poz.2156 ze zm.) ustala się poniższe zasady korzystania ze 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach oraz wysokość 

opłat z tym związanych. 

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków. 

§ 2 

2. Za stan stołówki odpowiadają : dyrektor szkoły, nauczyciel pełniący dyżur 

oraz pracownik stołówki wydający posiłek. 

§3 

3. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w stołówce odpowiada 

wyznaczony w tym celu przez dyrektora nauczyciel szkoły. 

 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

§ 4 

1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są : 

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 (zwaną dalej SP3) 

- z posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną mogą również korzystać 

pracownicy szkoły. 

2. Rodzice deklarują chęć korzystania swoich dzieci  z posiłków  

przez cały rok szkolny wypełniając Kartę Zgłoszenia Dziecka na obiady 

szkolne. 

Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie lub  

u intendenta. 



3. Kartę Zgłoszenia Dziecka na obiady szkolne rodzice zobowiązani są przesłać 

na adres: sp3wojkowice@poczta.onet.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły 

do 05 września każdego roku szkolnego. 

4. W trakcie roku szkolnego można dokonać zapisu na obiady do 

 25-go dnia danego miesiąca na miesiąc następny. 

Korzystanie z obiadów rozpocznie się od 1-go dnia kolejnego miesiąca.  

5. W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w 

formie pisemnej powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca 

poprzedzającego miesiąc rezygnacji. Rezygnujący wypełnia Oświadczenie 

rezygnacji z obiadów szkolnych. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony 

internetowej szkoły, u intendenta lub w sekretariacie.  

 

§ 5 

1. Posiłki w stołówce wydawane są: 

- dla uczniów SP3 (klasy I – IV) od godz. 11.30 do 11.50 

- dla uczniów  SP3 (klasy V – VIII) od godz. 12.35 do 12.50 

2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 

3. Jadłospis na dany tydzień znajduje się na tablicy informacyjnej przy wejściu 

do szkoły, przy wejściu do stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

4. Podczas wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać 

wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

5. Posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur. 

6. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej ustawiają się w jednej kolejce  przy 

okienku, gdzie wydawane są posiłki. 

7. Podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać 

po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań. 

8. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym 

samodzielnie odnieść naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka. 

9. W stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne). 

10. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.  
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III ZASADY PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI 

§ 6 

1. Korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej jest odpłatne. 

2. Posiłki mogą być finansowane z następujących źródeł: 

- wpłat rodziców lub prawnych opiekunów 

- wpłat sponsorów 

- środków przekazywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wojkowicach 

- środków przekazywanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla 

miejsca zamieszkania ucznia. 

§ 7 

1. Opłata wnoszona za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez 

uczniów SP3 obejmuje koszt surowców – tzw. wsad do kotła. Cenę jednego 

obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2. Zastrzegamy możliwość zmiany ceny obiadów.   

3. O zmianie wysokości opłat za korzystanie z posiłków informacje przekazane 

będą najpóźniej w okresie 2 tygodni od wystąpienia zmiany. 

 

§ 8 

1.Opłaty o których mowa w § 7  dokonuje się do dnia 10 – go każdego miesiąca 

z dołu, za zjedzone obiady w miesiącu poprzednim na konto bankowe SP3: 

ING BANK ŚLĄSKI 

56 1050 1227 1000 0023 3679 2896 

 

W przelewie wpisać nazwę i adres szkoły, numer konta bankowego, tytułem: 

wpłata za obiady , imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc żywienia. 

 

§ 9 

1. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt 

przynajmniej 1 dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie na numer telefonu 



(032) 769 – 57 – 64 lub 785-937-098 

 w sekretariacie szkoły, wychowawcy lub intendentce. 

2. Każdy korzystający z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej 

nieobecności, jeżeli chce skorzystać z odpisu. 

3. Za pierwszy dzień choroby lub nie zgłoszoną nieobecność koszt obiadu nie 

będzie odliczony. 

4. Grupowe odwołanie obiadów związane z organizacją pracy szkoły (np. 

wycieczki, imprezy szkolne) zgłaszają nauczyciele najpóźniej 2 dni przed 

terminem wycieczki lub imprezy. 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są przez dyrektora 

szkoły w formie właściwej do ustalenia treści regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r 

 

Dyrektor Szkoły 

 


