
Załącznik do 
Zarządzenia Nr 28/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. kpt. St. Betleja w Przewozie 
z dnia 8 listopada 2021 r. 

 
 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 
 

§ 1. 
 

Postanowienia ogólne 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie 
prawidłowego rozwoju uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. kp. St. Betleja                    
w Przewozie organizuje się stołówkę. 

§ 2. 
 

Posiłki 
Stołówka zapewnia dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie). 
 

§ 3. 
 

Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej 
1. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
a) uczniowie Szkoły Podstawowej im. kp. St. Betleja w Przewozie wnoszący opłaty indywidualnie, 
b) uczniowie Szkoły Podstawowej im. kp. St. Betleja w Przewozie, których dożywianie 
dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie na podstawie odrębnego porozumienia, 
c) nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. kp. St. Betleja w Przewozie 
 

§ 4. 
 

Wydawanie posiłków 
1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej. 
2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie                           
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 
3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, podczas dwóch przerw obiadowych 
4. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
5. W okresie pandemii obowiązują zasady reżimu sanitarnego określonego w procedurach szkoły. 
 

§ 5. 
 

Odpłatność za obiady 
1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne. 
2. Stawka żywieniowa dla uczniów obejmuje wyłącznie koszt produktów wykorzystywanych do 
przygotowania posiłków, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3. Stawka żywieniowa dla nauczycieli składa się z dziennej stawki żywieniowej za obiad 
oraz z kosztu przygotowania i wydawania posiłku w wysokości 30 % wartości opłaty za posiłek 
4. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli zaistnieje 
taka konieczność, po przeanalizowaniu kosztów. 
5. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po jej ogłoszeniu. 
 



§ 6. 
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej 

 
1. Zgłoszenia na obiady należy dokonać w terminie do 10 września danego roku szkolnego, składając 
osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  
spprzewoz@przewoz.com.pl, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na obiady – załącznik nr 1 do 
regulaminu. 
2. Dopuszcza się również zapisy na obiady w trakcie roku szkolnego. Wówczas uczeń może korzystać 
ze stołówki szkolnej od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wypełnionej karty 
zgłoszenia na obiady w sekretariacie szkoły. 
3. Dopuszcza się również możliwość rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego. O rezygnacji 
należy poinformować, w formie pisemnej, składając w sekretariacie szkoły kartę rezygnacji z 
obiadów – załącznik nr 2 do regulaminu. Rezygnacja następuję od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po przekazaniu w/w rezygnacji. 
4. W przypadku ucznia uczulonego na produkty spożywcze rodzic wypełnia oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 3, wskazując na jakie alergeny uczeń jest uczulony. 
5. Dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej objęte są 
dożywaniem w okresie zgodnym z decyzją OPS-u. 
 

§ 7. 
 

Zasady wnoszenia opłat za posiłki 
1.Ustaloną na podstawie § 5 zapłatę należności ponosi się wyłącznie w formie przelewu w terminie 
do 27 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny z zastrzeżeniem pkt. 2-6. 
Wpłat dokonuje się na konto szkoły. 
Nr konta: 13 1020 5460 0000 5802 0067 1321 
W tytule przelewu należy podać: 
a) Imię i nazwisko ucznia 
b) klasę do której uczęszcza 
c) którego miesiąca dotyczy wpłata 
Przykład: Jan Iksiński, klasa 1a, październik 
2. Wyjątkiem są miesiące: wrzesień – wpłaty dokonuje się do 10 września 
                                          styczeń – wpłaty dokonuje się do 5 stycznia 
3. W uzasadnionych przypdkach, na wniosek rodzica ucznia lub na wniosek pracownika szkoły, 
Dyrektor Szkoły może zezwolić na inny, niż określony w ust. 1 i 2, termin należności za korzytanie    
z posiłku w stołówce szkolnej. 
4. Wysokość opłaty za obiady na kolejny miesiąc zostanie podana do publicznej wiadomości do 20-
go każdego m-ca poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed stołówką i na stronie internetowej 
szkoły. 
5. Brak wpłaty w podanych terminach powoduje wstrzymanie wydawania obiadów dla dziecka, do 
momentu uiszczenia opłaty. 
6. W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie zdeklarowanego okresu Rodzic/Opiekun Prawny 
zobowiązuje się złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem nowego miesiąca żywieniowego. Jeżeli rodzic złoży rezygnację w terminie 
późniejszym będzie ona obowiązywała od drugiego miesiąca po miesiącu rezygnacji 

 
§ 8. 

 
 1. Nieobecność dziecka związana z chorobą lub inną nagłą sytuacją, w celu uzyskania odliczenia, 
zgłasza rodzic/opiekun prawny ziecka osobiście u intendentki lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 
pod numerem telefonu 68-362-32-85. Kwota zwrotu zostanie naliczona od dnia następnego po 
dokonaniu zgłoszenia nieobecności. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został 



odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości 
produktów do przygotowania posiłku. Nieobecność należy zgłosić do godziny 10.00 w przededniu 
jej wystąpienia. 
2. Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane przelewem dwa razy w roku w miesiącach 
grudniu i czerwcu na konto podane w Zgłoszeniu. 
 

§ 9. 
 
Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi uczniami 
uniemożliwiające skorzystanie w danym dniu/dniach z posiłku mają obowiązek zgłosić ten zamiar 
intendentowi na minimum 2 dni przed planowaną wycieczką / wyjściem, lub ustalić inną godzinę 
wydania posiłku. 

 
§ 10. 

 
Zasady zachowania w stołówce 

1. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej sporządzonej na podstawie 
złożonych kart zgłoszenia na obiady. 
2. Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów spożywających posiłki odpowiadają 
pełniący dyżur nauczyciele. 
3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 
niespożywającym posiłków. 
4. Jadłospis na cały tydzień umieszczany będzie na tablicy ogłoszeń przed stołówką szkolną oraz na 
stronie internetowej szkoły. 
5. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka zgodnie z zasadami HACCAP w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły. 
 

§ 11. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2021 r. 
 



 
Załącznik nr 1 
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 
 
 
 
 
1) Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez uczniów uczęszczających do szkoły 
10 zł 
 
2) Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez nauczycieli szkoły 13 zł 



 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej 

 
 
 
 
……………………..………………. 
             (imię i nazwisko) 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
                  (adres) 
Nr konta bankowego: ........................................................................................... 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
w roku szkolnym ….. /….. 

 
 
Proszę o zapisanie ………………………………..................…………… klasa …………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
na obiady w stołówce szkolnej od dnia …………………………… 
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu korzystania ze stołówki 
szkolnej i zobowiązuję się do uiszczać opłaty za posiłki w terminach wskazanych w niniejszym 
regulaminie. 
Świadomy odpowiedzialności karnej z at. 233 § 1 k.k. potwierdzam prawdziwość podanych wyżej 
informacji. 
 

 
………………………… …………………………… 

 (miejscowość i data)                                                            (podpis rodzica/opiekuna) 

 
 



 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej 

…...…………………………………. 
             (imię i nazwisko) 
 
………....……………………………. 
 
………….....…………………………. 
                   (adres) 
 
 
 
 

KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
w roku szkolnym ….. /….. 

 
 
 
Ja niżej podpisany, …………........................………………………… oświadczam, że moje dziecko 
 
…………………………………………….................................………………… klasa ……………………... 
                        (imię i nazwisko) 
nie będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej od miesiąca …........…………………… 
 
 
 
 

 ………………………… …………………………… 
                                                                                              (miejscowość i data)          (podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej 

…...…………………………………. 
             (imię i nazwisko) 
 
………....……………………………. 
 
………….....…………………………. 
                   (adres) 
 
 
 
 

KARTA INFORMACYJNA 
 
 
 
Ja niżej podpisany, ……………………....................………………… oświadczam, że moje dziecko 
 
……………………………………...............................………………………… klasa ……………………... 
                        (imię i nazwisko dziecka) 
jest uczulone na następujące alergeny: …..............................................................…………………… 
 
 
 
 

 ………………………… …………………………… 
                                                                                              (miejscowość i data)          (podpis rodzica/opiekuna) 

 



 


