
Załącznik nr 4 do Procedur bezpieczeństwa –  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku 

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole podstawowej nr 4 

im. Janusza Korczaka w Sulejówku 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Podstawa prawna funkcjonowania stołówki Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty art. 67a (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zm.).  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i 

trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 133). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 4. 

3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.  

4. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych stołówka funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw 

ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami dzieci. 

5. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w 

zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

6. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania 

przez uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.  

7. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki 

szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej przy 

stołówce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”. 

8. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te 

odpowiadają przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnych, ze zwróceniem 

uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w grupach określonych przez 

dyrektora szkoły.  

9. W stołówce oraz przed stołówką jest wywieszony jadłospis na dany dzień zatwierdzony przez 

intendenta szkoły.  

10. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacją kosztów.  

§ 2. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

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

a) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, wnoszący opłaty indywidualne,  

b) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, których obiady są refundowane przez ośrodki 

pomocy społecznej i inne podmioty; 

c) nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 4. 
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2. Zapisy na obiady odbywają się na początku każdego miesiąca w czasie trwania roku 

szkolnego u Intendenta stołówki. 

§ 3. USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 

2. Wysokość opłat: 

a) Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości 

kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

b) Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły 

po sporządzeniu kalkulacji. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod 

uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci oraz poziom cen artykułów 

spożywczych. 

c) Inne osoby korzystające, za zgodą dyrektora szkoły z posiłków w stołówce szkolnej, 

ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty 

utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników 

zatrudnionych w stołówce szkolnej. 

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

§ 4. WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto szkoły, w 

tytule pisząc nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc, za który opłata jest wnoszona, 

najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. do 10 dnia nauki. 

2. W przypadku braku wpłaty w danym miesiącu dziecko nie będzie mogło korzystać z 

posiłków w miesiącu następnym do chwili uregulowania zadłużenia i wpłaty na bieżący 

miesiąc. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rodzice mogą dokonać wpłaty w innym terminie niż 

wyznaczony, po zgłoszeniu do 10 danego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. do 10 

dnia nauki i osobistym lub telefonicznym ustaleniu z Intendentem zasad uiszczenia 

zaległych opłat. 

4. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób 

korzystających ze stołówki. 

5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodki Pomocy Społecznej, 

zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych 

pomiędzy Ośrodkami, a szkołą. 

6. W razie wątpliwości co do wysokości wpłaty za obiad należy zgłosić się do intendentki, która 

wylicza dokładną kwotę należności (ilość dni żywieniowych razy stawka żywieniowa minus 

ewentualne odliczenia). 

§ 5. ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY 

Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn 

losowych. W celu odliczenia opłaty za posiłek nieobecność musi być zgłoszona do godziny 14.00 

dnia poprzedniego. 
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1. Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się osobiście u Intendenta, telefonicznie (tel. 22 783 

50 57 wew. 31) lub mailowo sp4obiady@gmail.com. Tylko na tej podstawie powstała 

nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub podlegać 

zwrotowi.  

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów: 

a) w przypadku nieobecności ucznia odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za 

korzystanie z posiłku za każdy – z wyłączeniem pierwszego (można odebrać obiad na 

wynos przynosząc swoje naczynia) – dzień  nieobecności ucznia. 

b) W celu odliczenia opłaty za posiłek nieobecność musi być zgłoszona do godziny 14.00 

dnia poprzedniego lub najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym przypada nieobecność 

dziecka. 

c) W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp. o nieobecności uczniów 

powiadamiają Intendenta rodzice lub organizatorzy imprezy na 2 dni przed 

planowaną nieobecnością – należy przedłożyć imienną listę uczestników imprezy. 

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. 

4. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza 

nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę 

za zgłoszone dni. 

5. Suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza 

należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu. 

6. Rozliczeń i zwrotów opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu się nie 

dokonuje.  

7. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z 

góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. 

§ 6. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

1. Obiady są wydawane w godzinach 11.30 – 13.30. 

2. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

3. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie. 

4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.  

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają 

posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej 

czuwają wyznaczeni przez wicedyrektora nauczyciele.  

7. Intendent może odmówić zapisu na obiady uczniom, którzy w rażący sposób łamią zasady 

kulturalnego spożywania posiłków.  

8. Uczniowie korzystający z posiłku w stołówce szkolnej są zobowiązani: 

a) stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki; 

b) spokojnie poruszać się po stołówce – nie wolno biegać, przepychać się w kolejce, 

podchodzić do innych stolików; 

c) zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń – nie wolno 

podchodzić po danie lub oddawać naczynia bez kolejki, w razie konieczności należy 

podnieść rękę, tym samym sygnalizując problem; 

mailto:sp4obiady@gmail.com
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d) zachować porządek podczas spożywania posiłku – w przypadku stłuczenia naczynia, 

zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki; 

e) zachowywać się cicho; 

f) zostawić po sobie porządek – odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod 

nim, zasunąć krzesło; 

g) po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę; 

h) szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu; 

i) naprawić szkodę uczynioną w stołówce.  

9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

10. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

11. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

12. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich oraz plecaków i toreb. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 4.  


