
REGULAMIN STOŁOWKI SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej Nr 1 Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 
2020/21 
Na podstawie art.126 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (Dz.U. z 2017.0.59 25 z pozniejszymi zm.) 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁOWKI 

1. Stołowka szkolna prowadzi dozywianie uczniow, maja oni prawo do korzystania z 
pełnych obiadow, drugich dan lub zup. 

2. Uczen korzysta z obiadow przez wszystkie dni tygodnia. 

2. Ze stołowki korzystaja uczniowie wnoszacy opłaty indywidualne lub ktorych dozywianie 
finansuje MOPS, GOPS, Rada Rodzicow lub inni sponsorzy. 

3. Uczniowie zapisywani sa na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi 
swietlicy przez wypełnieniu wniosku (wniosek wypełniaja rodzice ucznia) o przyjecie 
dziecka na obiady i zapoznaniu sie oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołowki 
szkolnej. 

4. Dyzur w czasie wydawania posiłkow pełnia nauczyciele swietlicy oraz wyznaczeni 
pracownicy szkoły. 

5. Podczas wydawania obiadow zabrania sie pobytu w pomieszczeniach stołowki osobom 
nie spozywajacym posiłkow w tym rowniez rodzicom uczniow. 

II. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIOW W STOŁOWCE. 

1. Z powodu rezimu sanitarnego i koniecznosci dezynfekcji stołowki po kazdej grupie, 
uczniom beda wydawane obiady o okreslonej godzinie w danym dniu 

tygodnia. Przestrzeganie własciwego harmonogramu i zachowania jest priorytetem w 
bezpiecznym funkcjonowaniu stołowki. 

2. Uczen przychodzi na posiłek o wyznaczonym czasie, jesli musi czekac na wejscie 
zachowuje odstep 1,5 metra od innych uczniow. 

3. Uczen po wejsciu na stołowke odbiera obiad i zajmuje miejsce przy wskazanym 
stoliku. 

4. Po skonczeniu spozywania posiłku uczen opuszcza stołowke odnoszac naczynia na 
wyznaczone miejsce. 

5. Do stołowki nie wolno wchodzic z plecakiem ani w wierzchnich okryciach. 
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6. W stołowce obowiazuje kulturalne zachowanie,uczen nie prowadzi głosnych rozmow. 

7. Za złe zachowanie w stołowce lub nie przestrzeganie regulaminu uczen moze byc 
skreslony z listy dozywianych na okres jednego miesiaca lub do konca roku szkolnego 

III. ORGANIZACJA PRACY 

1. Stołowka szkolna funkcjonuje od 07 wrzesnia 2020 roku. Jest czynna od 11:35 do 13:50 
(cztery przerwy obiadowe 20 - minutowe). 

2. Uczniowie korzystaja ze stołowki wg przydzielonych godzin dla poszczegolnych klas. 

IV. WARUNKI ODPŁATNOSCI ZA WYZYWIENIE I ZASADY ZAPISU DO 



STOŁOWKI 

1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły, kierownika swietlicy i 
intendenta w porozumieniu z organem prowadzacym. Ze wzgledu na podwyzki artykułow 
zywieniowych koszt wydawanych posiłkow w kolejnych miesiacach moze ulec zmianie. 

Aktualny koszt obiadow: 

• Zupa: 1,00 zł 

•  II danie: 3,00 zł 

• Całosc: 4,00 zł 

2. Cena jednego obiadu dla uczniow i pracownikow obejmuje koszt produktow zuzytych do 
przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła, nauczyciele ponosza dodatkowo koszty 
eksploatacji. 

3. Odpłatnosc miesieczna zalezy od ilosci dni obiadowych – podawana bedzie 01-go dnia 
danego miesiaca na stronie internetowej szkoły i wywieszona w głownym 

wejsciu do szkoły – odliczenia dokonujemy po konsultacji z kierownikiem i 
wychowawcami swietlicy (89 648 50 18 wewnetrzny 18). 

4. Odpłatnosczawyzywienienalezyuiscicod1do10kazdegomiesiaca przelewem na konto:
Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0003 8807 4807 ( podajemy imie, nazwisko i 
klase dziecka, miesiac za jaki dokonywana jest opłata). Tylko w wyjatkowych 
sytuacjach u kierownika swietlicy. 

5. W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyzywienie w wyznaczonym terminie, 
wydawanie posiłkow bedzie wstrzymane od pierwszego dnia nastepnego miesiaca do
momentu uregulowania naleznosci. 

6. W razie nieobecnosci dziecka w szkole obiad moze byc odwołany telefonicznie lub 
osobiscie danego dnia do godz. 8.00 - w sytuacji choroby. Natomiast dwa dni przed inna 
planowana nieobecnoscia. Wowczas kwota za posiłek bedzie odliczona w nastepnym 
miesiacu. 

7. Uczen zapisany jest sie na dozywianie na cały rok szkolny. Rezygnacje z dozywiania 
nalezy niezwłocznie zgłaszac do swietlicy. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z 
obiadow rodzice ucznia ponosza koszty płatnosci do dnia, w ktorym nastapiło zgłoszenie. 

8. 

w szkole (głowne wejscie do szkoły) „Karty zgłoszenia do stołowki” z podpisem rodzica 
potwierdzajacym zapoznanie sie z powyzszym regulaminem i deklaracja jego 
przestrzegania lub droga elektroniczna: przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego 
dokumentu na adres kierownika swietlicy: emotylinska@sp1.ilawa.pl. 

Zapis dziecka na posiłki nastepuje w wyniku złozenia do skrzynki podawczej.

9. Ze wzgledu na wielosc czynnosci organizacyjnych zwiazanych zapewnieniem 

bezpieczenstwa sanitarnego termin zgłoszen do korzystania ze stołowki upływa 3 wrzesnia 
2020 roku . Maksymalna ilosc wydawanych obiadow w szkole wynosi 350 porcji dziennie. 
W przypadku wiekszej ilosc Kart Zgłoszen o przyjeciu na obiady bedzie decydowac 
kolejnosc dostarczanych zgłoszen i podejmowanie pracy przez oboje rodzicow. 



V. ZWROTY ZA OBIADY: 

1. Zwrot poniesionych kosztow za obiad moze nastapic z powodu choroby,wycieczki 
lub innych przyczyn losowych, jezeli zgłoszenie tego faktu nastapi do godziny 8:00 
dnia biezacego - w przypadku choroby ucznia. Z innych powodow co najmniej na 
dwa dni przed planowana nieobecnoscia w szkole. 

2. Powstała nadpłata bedzie zaliczana na poczet opłaty na nastepny miesiac. Nie ma 
zwrotu gotowki. 

3. W miesiacu czerwcu nie ma odpisow obiadowych, wszystkie obiady za nieobecnosc 
nalezy odebrac. 

4. Z obiadow moga korzystac uczniowie przebywajacy na zwolnieniu lekarskim. Obiad 
wydawany jest wowczas rodzinie, ktora dostarcza go dziecku do domu. Obiady „na 
wynos” wydawane beda poza przerwami szkolnymi. 

5. Rodzice uczniowie, ktorzy maja odpisy za obiady i nadpłate z marca 2020 roku, proszeni 
sa przed dokonaniem wpłaty na konto o kontakt telefoniczny (89 648 50 18 wewnetrzny 18)
lub przez dziennik elektroniczny z kierownikiem lub wychowawcami swietlicy w celu 
wyliczenia rzeczywistej kwoty wpłaty. 

Regulamin obowiazuje od 01 wrzesnia 2020 roku. 


