
Zarządzenie Nr 3/2022/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu 

z dnia 3 października 2022 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W DĄBIU 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

 
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 
w Dąbiu, w tym wysokość opłaty za posiłki spożywane przez dzieci uczęszczające do oddziału 
przedszkolnego, uczniów. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o:  

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.). 

2. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dąbiu, której 
organem prowadzącym, w rozumieniu ustawy, jest Gmina Psary; 

3. stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego 
korzystania z posiłków przygotowywanych przez firmę cateringową a wydawanych 
przez pracowników szkoły; 

4. dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego 
działającego w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 

5. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w Szkole Podstawowej 
w Dąbiu; 

6. rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka z ust. 4 oraz 
ucznia z ust. 5; 

7. posiłku – należy przez to rozumieć wydawane przez stołówkę posiłki dla: 
a) dziecka oddziału przedszkolnego w postaci obiadu; 
b) ucznia w postaci obiadu; 

9. opłacie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę za posiłki 
wydawane dla dzieci i uczniów. 

 
Rozdział 2 

Zasady korzystania ze stołówki 
 

§ 3 
 
Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce uprawnieni są dzieci, uczniowie. 

 
§ 4 

 
1. Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest złożenie przez rodzica upoważnionemu 

pracownikowi szkoły karty zgłoszenia ucznia na obiady (załącznik nr 1); 



2. Żywienie uczniów w szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw 
świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.  

3. Opłata za posiłki ustalana jest w okresach miesięcznych; 
4. W przypadku rezygnacji z posiłków fakt ten należy zgłosić na piśmie w sekretariacie 

szkoły do 25 każdego miesiąca, w którym dziecko lub uczeń aktualnie korzysta  
z posiłków. 

§ 5 
 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu. 
2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów użytych do przygotowania 

posiłku – (wsad do kotła). 
 

Rozdział 3 
Pobieranie i zwrot należności za wydawane obiady 

 
§ 6 

 
Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne, przy czym finansowane mogą być  
 z następujących źródeł: 
1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci oraz uczniów, 
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie decyzji (umowy, porozumienia). 

 
§ 7 

 
1. Opłata miesięczna za korzystanie z posiłków stanowi iloczyn opłat, o których mowa  

w § 5 razy liczba dni pracy szkoły w danym miesiącu; 
2. Opłatę za wyżywienie dzieci i uczniów wnosi się w ciągu pierwszych 10 dni roboczych 

miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków; 
3. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust.2 wydawanie posiłków zostaje 

wstrzymane do chwili uregulowania należności w danym miesiącu; 
4. Opłaty ustalone na podstawie § 5 dokonywane są przez rodziców przelewem na 

rachunek bankowy szkoły, podając w tytule: obiady, imię i nazwisko dziecka, oddział, 
miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata. Za datę zapłaty uważa się datę 
wpływu środków finansowych na rachunek szkoły. 

5. W przypadku nieobecności dziecka, ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku  
w stołówce zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku  
w stołówce za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności z 
zastrzeżeniem ust.8. 

6. Dopuszcza się możliwość nienaliczania dziennej wysokości opłaty za korzystanie 
z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności z posiłku w przypadku, gdy 
nieobecność została zgłoszona nie później niż do godz. 7.00 w dniu nieobecności. 

7. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc przekazywana jest przez upoważnionego 
pracownika szkoły. 

8. Nieobecność dziecka, ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić do godz. 7.00  
w dniu nieobecności sms pod wskazany numer pracownika szkoły.  

9. Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystany obiad może nastąpić z powodu 
choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.  
 

 
§ 8 

 
Zasady zwolnienia dziecka lub ucznia od całości lub części opłaty za posiłki w stołówce 



szkolnej określa przepis art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  
ze zm.). 
 

Rozdział 4 
Wydawanie posiłków 

 
§ 9 

 
1. Posiłki wydawane są codziennie w godzinach: 10.45 – 13.00.  
2. Jadłospis wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły. 
 

Rozdział 5 
Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 
§ 10 

 
1. Nadzór nad dziećmi/uczniami spożywającymi posiłki sprawują nauczyciele.  
2. Uczniowie korzystający z obiadów przychodzą do stołówki o wyznaczonej porze.  
3. Podczas przerw obiadowych w stołówce szkolnej pełnione są dyżury przez nauczycieli 

Nauczyciel dyżurujący jest odpowiedzialny za ład i porządek podczas przerw 
obiadowych w stołówce szkolnej.  

4. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce. 
5. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu na stołówkę osobom 

niekorzystającym z obiadów. 
6. W stołówce obowiązuje cisza. 
7. W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom 

spożywania posiłku. Jakakolwiek przemoc słowna i fizyczna są podstawą do 
wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej. 

8. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 
9. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu. 
10. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń - rodzice ucznia. 
11. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się 

w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki 
szkolnej. 

 
Rozdział 6 

Przepisy końcowe 
 

§ 11 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 3 października 2022 r.  
 


