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REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich 

 

 

 

 
I.  Podstawa prawna. Art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami. 

 

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych 

przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów szkół z terenu Gminy 

Jelcz –Laskowice.  

 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

 dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych  

 uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie w sekretariacie szkoły  

 uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS 

 nauczyciele pracujący w PSP im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł. 

 

3. Korzystanie z posiłków podlega sprawdzeniu. 

 

4. Dopuszczalne są różne formy sprawdzenia zaakceptowane przez Dyrektora 

Szkoły np. lista korzystających z obiadu, abonament obiadowy. 

 

III. Wysokość opłaty za obiady. 

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki dla uczniów w formie: 

 Dwudaniowego obiadu w cenie 4,00 zł 

 I danie (zupa) w cenie 1,50zł 

 II danie w cenie 2,50zł 
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2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki dla nauczycieli w formie: 

 Dwudaniowego obiadu w cenie 8,00 zł 

 I danie (zupa) w cenie 3,00zł 

 II danie w cenie 5,00zł 

 

3. Wysokość opłaty za jeden posiłek ustala Dyrektor Szkoły nr 2 w Jelczu-

Laskowicach w porozumieniu z organem prowadzącym (również w trakcie 

roku szkolnego w sytuacji wzrostu cen artykułów żywnościowych). 

 

4. Cena jednego obiadu dla ucznia lub nauczyciela obejmuje koszt  

produktów zużytych do przygotowania posiłku tzn. koszt wsadu do kotła. 

 

 

IV. Odpłatność.  

 

1. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej należy wnosić w terminie 

do 15 dnia miesiąca. 

 

2. Opłaty za obiady płatne gotówką z góry na następny miesiąc przyjmuje 

sekretarz szkoły w ostatnich 3 dniach bieżącego miesiąca do 15 dnia 

kolejnego miesiąca. Płacących gotówką uprasza się o płacenie w miarę 

możliwości drobnymi pieniędzmi. 

 

3. Sekretarz szkoły posiada imienne listy uczniów korzystających z obiadów 

finansowanych przez MOPS. 

 

 

V. Rezygnacja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej oraz odwoływania 

obiadów. 

 

1. Odwołanie obiadów z powodów indywidualnej nieobecności 

korzystającego należy zgłosić dzień wcześniej lub danego dnia do godziny  

8:00 pod nr tel. 71318 60 10 

 

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

wycieczki, imprezy) zgłasza organizator najpóźniej 2 dni przed terminem 

wycieczki lub imprezy.  
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VI. 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, intendent 

pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.  

 

4. Zwrot nadpłaty za obiady w postaci pieniężnej następuje na pisemny 

wniosek w przypadku: 

 zakończenia nauki w szkole 

 złożenia pisemnej rezygnacji korzystania z posiłków  

 w innych uzasadnionych przypadkach  

 

VII. Wydawanie posiłków.  

 

1. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 

zasadami HACCP, GMP/GHP. 

 

2. Jadłospis dekadowy wywieszany jest w stołówce szkolnej. 

 

3. Posiłki wydawane są w godzinach  wg. załącznika 

 

VIII. Zasady zachowania w stołówce.  

 

1. W stołówce szkolnej mogą przebywać osoby spożywające posiłek.                      

Z obiadów korzysta tylko osoba –uczeń PSP im. Jana Brzechwy                          

w Minkowicach Oł., nauczyciel który ma opłacone posiłki. 

 

2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej. Szkoła nie 

prowadzi sprzedaży posiłków na wynos. Wyjątek stanowi nieobecność ucznia. 
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3. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce. Nie wolno wchodzić 

do jadalni z plecakiem i ubraniem wierzchnim.  

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

spożywczych. 

5. Obiady wydawane są w okienku do którego obowiązuje kolejka.  

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 uczniom 

czekającym na konsumpcje, 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, niestosownych zachowań. 

10. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce w czasie 

obiadu czuwają nauczyciele sprawujący dyżur.  

IX. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki 

decyduje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy              

w Minkowicach Oławskich.  

X.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły 

w postaci pisemnego aneksu. 

 

 

Zatwierdził: 

 

……………………………. 
                    dyrektor szkoły 


