
 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

 w Szkole Podstawowej  Nr 1im. Kornela Makuszyńskiego 

w Opolu Lubelskim 

 

 

Na podstawie art. 106 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1082)  

 

§1 

Postanowienia ogólne 
  

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

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

2. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki 

korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce 

szkolnej. 

3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej. 

4. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy,                           

świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

5. Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie w stołówce szkolnej. 

6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki i właściwego 

zachowania się podczas spożywania posiłków. 

7. Każdy uczeń korzystający ze stołówki zobowiązany jest przedstawić imienny bon 

obiadowy. 

8. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki. 

9. Niewłaściwe zachowanie w stołówce może spowodować skreślenie z listy. 

10. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób 

umyślny ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

11. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do 

publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez Szkołę. 

  

§2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

  

 Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1.  Uczniowie Szkoły wnoszący opłaty indywidualne. 

2.  Uczniowie Szkoły, których obiady refundowane są przez OPSw Opolu Lubelskim 

oraz sponsorów. 

3. Nauczyciele  Szkoły. 

 

 



§ 3 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej dotyczą   

1) opłata za jeden posiłek dla dzieci oddziału przedszkolnego 

2) opłata za jeden posiłek dl a dzieci klas I-VIII 

3) opłata za jeden posiłek dla nauczycieli 

Wysokości określa załącznik nr 1 

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły                                             

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są                                      

w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

 

§ 4 

Odpłatność za obiady 

  

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

2. Informacje o terminach pobierania opłat za obiady umieszczane są na tablicy 

informacyjnej przy drzwiach sekretariatu szkoły oraz na stronie internetowej. 

3. Należność za obiady regulujemy tylko w wyznaczonych dniach za następny miesiąc 

kalendarzowy (począwszy od 25 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia tego 

miesiąca tj. 30 lub 31) drogą elektroniczną na konto szkoły:                                            

   

18 1020 3235 0000 5302 0067 8573 

            np.:  od dnia 25 września do 31 września wpłacamy za miesiąc październik. 

lub bezpośrednio u intendentki - Kwitariusz Przychodowy 

 

4. Od wpłat dokonanych po terminie będą naliczane odsetki jak od zaległości 

podatkowych. 

5. Wysokość wpłaty ma być zgodna z informacją podaną na tablicy ogłoszeniowej  

i stronie internetowej szkoły. 

6. Bony obiadowe będą wydane przez intendenta lub osobę wyznaczoną przez dyrektora 

szkoły. 

7. W przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty za obiady, zostaną one wstrzymane do 

czasu uregulowania zaległości. 

8. W razie zgubienia lub zniszczenia bonu obiadowego, duplikat nie będzie wydawany. 

  

§5 

Zwroty za obiady 

  

1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, niezależnie od przyczyn, rodzicom 

przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie. 



2. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadów 

należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8.00  

telefoniczne do sekretariatu szkoły lub osobiście. 

 

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. 

4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi  

kosztów. 

5. W przypadku zorganizowanych wycieczek i wyjść klasowych nieobecność zgłaszają 

wychowawcy klasy przynajmniej trzy dni wcześniej ze względu na zaopatrzenie. 

6. Informację nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać ostatniego 

dnia roboczego danego miesiąca w u intendentki lub w sekretariacie szkoły. 

  

 

§ 6 

Zasady zachowania w stołówce 

  

1. Przed posiłkiem należy umyć i zdezynfekować ręce. 

2. Po wejściu do stołówki należy okazać bon obiadowy  i zająć  miejsca wyznaczone 

przez nauczyciela  dyżurującego. 

3. Przed ladą, przed którą  wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

4. W stołówce obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych. 

5. Po spożyciu posiłku talerze należy odnieść i grzecznie wyjść ze stołówki. 

6. Nad bezpieczeństwem uczniów stołujących się czuwają wychowawcy świetlicy. 

7. Na stołówkę nie należy wchodzić w płaszczach, kurtkach, czapkach i w stroju 

gimnastycznym, z plecakami czy innymi torbami. 

      8. Osoby, które nie korzystają z obiadów, nie mogą przebywać w stołówce. 

9. W razie niedostosowania się do powyższego regulaminu uczeń może zostać 

pozbawiony prawa do  korzystania ze stołówki.        

10. Obiady wydawane są podczas  przerw obiadowych: 

Przerwy obiadowe określa załącznik nr 2. 

 

. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r.  

  

2. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor  

    Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 

im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim 

 

1) opłata za jeden posiłek dla dzieci oddziału przedszkolnego – 3 zł 

2) opłata za jeden posiłek dl a dzieci klas I-VIII – 4 zł 

3) opłata za jeden posiłek dla nauczycieli – 7 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 

im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim 

 

 11.15-11.30 (15 min)- klasy IVA, IVB, IVC, VI 

 11.30-12.15 ( 45 min)- przedszkole 

 12.15- 12.30 ( 15 min)- VA, VB, VIIA, VIIB, VIIC 

 12.30-13.15 ( 45 min)- grupy świetlicowe Ś5, Ś6, Ś7, Ś8, Ś9, Ś10 z klas I-III  

 13.15-13.30 ( 15 min)- klasy VIID, VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID 

W czasie lekcji obiady będą wydawane dla uczniów, którzy są przed lekcjamilub po lekcjach 


