
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

  Szkoły Podstawowej Nr 1 Mikołaja Kopernika  w Iławie 

w roku szkolnym 2022/23 
 

 Na podstawie art.126  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe  (Dz.U. z 2017.0.59 25 z późniejszymi zm.) 
 

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
 

 Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów,   mają oni prawo do 

korzystania z pełnych obiadów, drugich dań lub zup. 
 

 Uczeń korzysta z obiadów przez wszystkie dni nauki szkolnej. 
 

 Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub 

których dożywianie finansuje MOPS, GOPS, Rada Rodziców lub inni  

sponsorzy. 
 

 Uczniowie zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego 

faktu kierownikowi świetlicy przez wypełnieniu wniosku (wniosek 

wypełniają rodzice ucznia) o przyjęcie dziecka na obiady i zapoznaniu 

się oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej. 
 

 Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy oraz 

wyznaczeni pracownicy szkoły. 
 

 Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach 

stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  

rodzicom uczniów. 
 

II.  ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE. 

   
 

 Uczeń przychodzi na posiłek o wyznaczonym dla jego klasy czasie 

według ustalonego grafiku. 
 

 Uczeń po wejściu na stołówkę odbiera obiad i zajmuje miejsce przy  

wskazanym stoliku. 
 

 Po skończeniu spożywania posiłku uczeń opuszcza stołówkę odnosząc 

naczynia na wyznaczone miejsce. 



 

 Do stołówki nie wolno wchodzić z plecakiem ani w wierzchnich 

okryciach. 
 

 W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie, uczeń nie prowadzi 

głośnych rozmów. 
 

 Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu 

uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego 

miesiąca lub do końca roku szkolnego 

  

III.      ORGANIZACJA PRACY 

  

 Stołówka szkolna funkcjonuje od 05 września 2022 roku. Jest 

czynna od 11:15 do 13:50.  
 

 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki wg  ustalonego grafiku, który 

uwzględnia ilość osób korzystających ze stołówki i plan zajęć 

poszczególnych klas.  

     

  
 

IV. WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I ZASADY 

ZAPISU DO STOŁÓWKI 
 

 Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły, kierownika 

świetlicy i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym. Ze 

względu na podwyżki artykułów żywieniowych koszt wydawanych 

posiłków w kolejnych miesiącach może ulec zmianie. 

          Aktualny koszt obiadów: 

 Zupa: 1,50 zł 

 II danie: 6,00 zł 

 Całość: 7,50 zł 

 Cena jednego obiadu dla uczniów i pracowników obejmuje koszt 

produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do 

kotła, nauczyciele ponoszą dodatkowo koszty eksploatacji. 

 Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana 

będzie 01-go dnia danego miesiąca w dzienniku elektronicznym                        

i wywieszona przy wejściu na stołówkę szkolną – odliczenia 



dokonujemy po konsultacji z kierownikiem świetlicy poprzez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie (89 648 50 18 wewnętrzny 18). 
 

 Odpłatność za wyżywienie należy uiścić od 1 do 10 każdego 

miesiąca  przelewem na konto: Bank Millennium 22 1160 2202 

0000 0003 8807 4807 ( podajemy imię, nazwisko i klasę dziecka, 

miesiąc za jaki dokonywana jest opłata) . Tylko w wyjątkowych 

sytuacjach                            u kierownika świetlicy. 
 

 W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie                                                 

w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie 

wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca  do momentu 

uregulowania należności. 
 

 W razie nieobecności dziecka w szkole obiad może być odwołany 

telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny danego dnia  do godz. 

8.00 - w sytuacji choroby. Natomiast dwa dni  przed inną planowaną 

nieobecnością. Wówczas kwota za posiłek będzie odliczona                                   

w następnym miesiącu. 
 

 Uczeń  zapisany jest na obiady  na cały rok szkolny. Rezygnację          

z posiłku należy niezwłocznie zgłaszać do świetlicy w formie 

pisemnej, można w tym celu skorzystać z dziennika 

elektronicznego wysyłając wiadomość do kierownika świetlicy. W 

przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów rodzice ucznia 

ponoszą koszty płatności do dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.  
 

 Zapis dziecka  na posiłki następuje w wyniku złożenia w świetlicy 

szkolnej sala nr 52 wypełnionej Karty zgłoszenia z podpisem 

rodzica potwierdzającym  zapoznanie się z powyższym 

regulaminem. 
 

 Ze względu na wielość czynności organizacyjnych termin zgłoszeń 

do korzystania ze stołówki upływa 2 września 2022 roku do godz. 

10.00 .  
 

 

V. ZWROTY ZA OBIADY: 

   



 Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu 

choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli zgłoszenie 

tego faktu nastąpi do godziny 8:00 dnia bieżącego - w przypadku 

choroby ucznia.         Z innych powodów co najmniej na dwa dni 

przed planowaną nieobecnością w szkole. 
 

 Powstała nadpłata będzie zaliczana na poczet opłaty na następny 

miesiąc. Nie ma zwrotu gotówki. 
 

 W miesiącu czerwcu nie ma odpisów obiadowych, wszystkie obiady 

za nieobecność należy odebrać. 
 

 Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu 

lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie, która dostarcza go 

dziecku do domu. Obiady „na wynos” wydawane będą poza 

przerwami szkolnymi. 
 

Regulamin obowiązuje od 01 września 2022 roku 

 

 


