
 

 

Zarządzenie Nr 28/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie z dn.  16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 IM. JULIANA BARTOSZEWICZA W ŻARNOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Stołówka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Przedborskiej 10.  

2. Stołówka jest miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych   przez kuchnię 

szkoły. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w stołówce odpowiadają:  

a)  wyznaczony nauczyciel dyżurujący  

b)  osoby pracujące w kuchni 

4. Jadłospis dostępny jest przy wejściu do stołówki i na stronie internetowej szkoły. 

5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.  

II. Zapisy i rezygnacja z posiłków 

1. Zapisy na posiłki odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim 

zgłoszeniu pisemnym lub ustnym przez rodzica lub opiekuna. 

2. Zapisy obejmują pełny miesiąc. 

3. Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się w formie pisemnej lub ustnej 

przez rodzica lub opiekuna. 

4.  Zapisu lub rezygnacji dokonuje się na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

wydawania posiłków w danym miesiącu. 

      III.       Czas wydawania posiłków: 

a) Śniadania: 

• punkt przedszkolny – wydawanie posiłków do godziny 8:20, 

• oddziały przedszkolne w godzinach - 8:30 - 8:50, 

 b) Obiady  



 

 

• punkt przedszkolny wydawanie posiłków do godziny 11:20, 

• uczniowie Szkoły Podstawowej w godzinach 11:25 - 12:00 (zgodnie z organizacją pracy 

szkoły), 

• oddziały przedszkolne od godziny 12:10 do 12:30.  

c) W przypadku spóźnienia grupy uczniów, która korzysta z obiadów( wyjście na zawody, 

konkursy) obowiązkiem organizatora wyjścia jest wcześniejsze  poinformowanie intendenta lub 

kucharza o planowej godzinie powrotu oraz o liczbie uczniów. 

IV.   Zasady odpłatności za posiłki i zgłaszania nieobecności: 

• śniadanie - 2,20 zł,  

• obiad jednodaniowy – 6,00 zł dla ucznia,  

• obiad jednodaniowy – 8,00 zł dla pracownika szkoły. 

1. Opłaty za obiad wnosi się u intendenta stołówki, z góry do 10-go dnia  każdego poprzedzającego 

miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków, wyjątek stanowi wrzesień, gdzie opłaty 

należy dokonać do 15 września.  

2. Dopuszcza się także możliwość nabywania pojedynczych posiłków, pod warunkiem zgłoszenia 

tego faktu z trzydniowym wyprzedzeniem.  

3.W przypadku jednorazowych obiadów opłatę należy uiścić na jeden dzień przed planowanym 

dniem jego spożycia lub do godz. 8.00. danego dnia.  

4. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać 

z posiłków. 

 5.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do 

korzystania z posiłków intendent może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w terminie 

późniejszym.  

6. Nieobecność ucznia należy zgłosić do intendentki szkoły osobiście lub  telefonicznie  (SMS nr 

tel.  663 612 185 )  najpóźniej  dzień poprzedzający wydanie posiłku do godziny 9.00                 

( ewentualnie telefonicznie do sekretariatu szkoły pod numer telefonu 44 75 77 011). Tylko na tej 

podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet wpłaty na następny miesiąc.                  

W przypadku braku powyższego zgłoszenia nie nastąpi odpis za niewykorzystany obiad. 

7. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania                

z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie               

z posiłku za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia. 



 

 

 8. Nieobecność osoby korzystającej z posiłków w stołówce podlega zwrotowi   w sytuacji jedynie  

w przypadku ciągłej absencji w szkole powyżej trzech dni.  

9. W przypadku odwołań grupowych spowodowanych np. wycieczką klasową lub innymi zajęciami 

poza szkołą informację należy zgłosić co najmniej 3 dni wcześniej. W w/w przypadku, na prośbę 

rodziców, istnieje możliwość przygotowania suchego prowiantu jako ekwiwalentu posiłku 

obiadowego.  

10. Z powodów sanitarno - higienicznych nie ma możliwości odbioru na wynos wykupionych 

obiadów w pojemnikach własnych.  

11. W przypadku nieodwołania obiadu jest obowiązek pokrycia przez rodzica, pracownika kosztu 

przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.  

12. Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady                               

w następnym miesiącu.  

1. 13. W sytuacjach wzrostu kosztów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności, po ponownej kalkulacji i poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

V.       Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania ze stołówki 

szkolnej. 

1. Do stołówki wchodzą tylko osoby uprawnione (rodziców, dziadków, ciocie, innych opiekunów 

prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki). Opiekę nad dziećmi  z oddziałów przedszkolnych 

sprawują wychowawcy klas, a podczas posiłku klas I - VIII na stołówce sprawuje dyżur 

wychowawca świetlicy lub inna wyznaczona osoba.  

2. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.  

3. Ubrania wierzchnie oraz plecaki, tornistry, teczki itp. pozostawia się poza stołówką.  

4. Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.  

5. Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynie do okienka "zwrot naczyń". 

 6. Uczniowie klas IV - VIII uczący się w budynku przy ulicy Polnej 1 korzystają ze stołówki 

szkolnej podczas długiej przerwy tj. 11:35-12:00 dochodząc do budynku szkoły podstawowej 

wyłącznie pod nadzorem dwóch opiekunów.  



 

 

  7. Nie zezwala się uczniom w/w klas na samodzielne opuszczanie budynku szkoły przy ulicy 

Polnej 1 w celu przejścia na obiad do budynku przy ulicy Przedborskiej 10. 


