
 
 

 
 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 11 LISTOPADA W RUSI 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

Na podstawie art.126  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017.0.59 

25 z póź. zm.) 

 

§ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają: kierownik stołówki, pomoc kuchenna. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają: nauczyciele pełniący 

dyżur w trakcie wydawania posiłków.  

3. Proponowany tygodniowy jadłospis zamieszczony jest na stronie szkoły i na tablicy 

ogłoszeń w stołówce szkolnej. 

4. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie oraz pracownicy szkoły.  

5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:00 do 13:30. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

§  

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

1. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw 

świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki. 

2. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi  

oraz pracownicy tej szkoły. 

3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie 

finansuje MOPS, GOPS, TPD, Rada Rodziców lub Sponsorzy. 

4. Wyżej wymienieni uczniowie zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

w sekretariacie szkoły oraz  akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

§  

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez intendenta Szkoły Podstawowej w  Stawigudzie 

(która dostarcza nam posiłki) w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2.Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi. 

3. Cena jednego obiadu dla uczniów i pracowników obejmuje koszt produktów zużytych do 

przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. 

4. W roku szkolnym 2022/2023 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie: 

* obiad dla ucznia – 5,00 zł 

* obiad dla pracownika – 10,00 zł 

 



 
 

 
 

 

 

5. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana będzie 1-go dnia 

danego miesiąca - nie dokonujemy obliczeń samodzielnie. 

 

§ 

 OPŁATY 

1. Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby chętne do korzystania wyłącznie w 

formie przelewów na podane konto szkoły, w nieprzekraczalnym terminie od 01 do 10 dnia 

miesiąca, w którym dziecko korzysta ze stołówki. 

2. Sekretariat  Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi posiada imienną listę uczniów 

korzystających z obiadów. 

3. Dane do przelewów wraz z informacją o kwocie na dany miesiąc będą umieszczone na 

stronie internetowej szkoły w zakładce stołówki oraz w gablocie świetlicy w holu szkolnym. 

REZYGNACJA Z OBIADÓW  

1. Dopuszcza się rezygnację z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego. 

2. Rezygnację składamy na adres email: 

stolowkabartag@stawiguda.pl  (budynek Bartąg) 

stolowkarus@stawiguda.pl  (budynek Ruś)  najpóźniej do 25-tego dnia poprzedzającego 

miesiąca, w którym następuje rezygnacja. 

3. Brak zgłoszenia rezygnacji powoduje naliczanie opłat za kolejne miesiące.  
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§   

ZWROTY ZA OBIADY 

Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub 

innych przyczyn losowych. Odpis następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu tego faktu na 

adres e-mail: 

 stolowkabartag@stawiguda.pl  (budynek Bartąg) 

 stolowkarus@stawiguda.pl  (budynek Ruś)   

dzień przed dniem nieobecności dziecka do godziny 9.00. 

1. Powstała nadpłata będzie zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc. Nie ma zwrotu 

gotówki. 

 

 

2. Z powodu problemów wynikających z zakończeniem roku szkolnego w miesiącu czerwcu 

odpisy prowadzimy tylko do 10 czerwca.  

3. Uczeń korzysta z pięciu obiadów w tygodniu. 

4. Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi uczniami mają 

obowiązek zgłosić ten fakt pracownikom kuchni wcześniej (3 dni przed wycieczką/wyjściem) 

lub ustalić inną godzinę wydania posiłków uczniom. 
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§  

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

 1. Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych. 

 2. Zasady bezpieczeństwa i higieny: 

 a)  na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek;  

 b)  rodzice oczekują na dzieci jedzące obiad w szatni; 

 c)  wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek; 

 d) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i tornistrów, w obuwiu zmiennym; 

 e) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez 

przepychania się;  

 f) w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub 

prezentować innych niestosownych zachowań;  

 g)  po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka. 

  

Powyższy regulamin wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7/220.21. 


