
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej

§1

1) Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w formie gorących obiadów dwudaniowych.

2) Posiłki przygotowywane są na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej 

Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.

3) Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolnej.

4) Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki w trakcie przerw międzylekcyjnych.

§2

1) Osobami uprawnionymi do korzystanie ze stołówki szkolnej są dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

uczniowie szkoły podstawowej oraz nauczyciele. 

2) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, z zastrzeżeniem osób zwolnionych z 

całości lub części opłaty przez dyrektora szkoły.

3) Dzieci i uczniowie objęte pomocą społeczną w zakresie dożywiania i wieloletnim programem 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają z posiłków opłacanych przez CUS.

4) Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie szkoły podstawowej ponoszą opłatę za 

korzystanie z posiłków w wysokości wsadu do kotła.

5) Nauczyciele szkoły ponoszą opłatę za korzystanie z posiłku kalkulowaną z uwzględnieniem kosztów

wsadu do kotła oraz kosztów utrzymania stołówki.

6) Należność opłaty za obiady powinna być uregulowana z góry do 5 dnia każdego miesiąca z 

wyjątkiem CUS, gdzie nota księgowa będzie wystawiana na koniec miesiąca z terminem płatności 

14 dni. Po tym okresie zostają naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki.

7) Opłata za obiady kalkulowana jest w trzech grupach żywieniowych:

a. I grupa – dzieci z oddziału przedszkolnego i kasy I szkoły podstawowej

b. II grupa – uczniowie szkoły podstawowej

c. III grupa – nauczyciele szkoły

8) Kalkulacja opłaty za obiady przygotowywana jest w układzie przedstawionym w załączniku nr 1 i 2 

do zarządzenia.

§3

1) Opłaty za korzystanie z posiłków ustala się na okres roku szkolnego.

2) W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia kosztów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość 

zmiany wysokości odpłatności w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Ekonomiczno - 

Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim i poinformowaniu korzystających ze stołówki co 

najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

§4

1) Wysokość opłat podawana jest do wiadomości w formie informacji wywieszanej na tablicy ogłoszeń,

umieszczenia  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  informacji  przekazywanej  na  spotkaniach  z

rodzicami.

2) Opłaty za posiłki wpłaca się w kasie szkoły w godzinach 6.30 – 13.30, lub na wydzielony rachunek

bankowy szkoły nr 17 1020 3235 0000 5802 0067 8540 określając w tytule przelewu imię i nazwisko

osoby korzystającej z wyżywienia, miesiąc, na który jest dokonywana opłata, symbol klasy. Ceny

obiadów na poszczególne miesiące są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.



3) Przed dokonaniem płatności przelewem należy skontaktować się z intendentem w celu ustalenia

należnej kwoty z uwzględnieniem odpisu za miesiąc poprzedni.

4) Wpłat należy dokonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5) Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

6) Opłaty za miesiąc styczeń należy dokonywać tylko w kasie szkoły, najwcześniej z pierwszym

dniem roboczym stycznia.

§5

1) W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zgłasza nie korzystanie z obiadu najpóźniej do 

godziny 8.30 danego dnia osobiście lub pod nr telefonu 793-837-247.

2) Zapisy i wpłaty na wyżywienie na dany dzień są przyjmowane do godziny 8.30.

§6

1) Na początku roku szkolnego, rodzic może złożyć pisemną deklarację o korzystaniu z obiadów

w poszczególnych miesiącach.

2) Składając deklaracje, rodzic zobowiązuje się uiścić opłatę do 5 dnia każdego miesiąca z góry 

gotówką w kasie lub na wskazany rachunek bankowy.

3) W przypadku nie wpłacenia należności za bieżący miesiąc, dziecko zostanie wypisane z 

obiadów do momentu uiszczenia należności.

§7

Podczas wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek 

oraz nauczyciel sprawujący nad nimi opiekę.

§8

1) Za wydawanie posiłków odpowiada pracownik kuchni.

2) Opiekę w czasie wydawania posiłków na jadalni sprawuje nauczyciel świetlicy według 

harmonogramu.

§9

Informacje dotyczące jadłospisu podawane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu przy stołówce.

§10

Zasady zachowania się w stołówce szkolnej:

1) Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce.

2) W stołówce obowiązuje cisza podczas spożywania posiłku.

3) Zabrania się wnoszenia do stołówki własnych naczyń, sztućców itp.

4) Podczas przebywania w stołówce należy zachowywać się zgodnie ze statutem szkoły.

5) Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczone do tego miejsce.

6) Zarówno uczniowie, personel oraz nauczyciel sprawujący opiekę są zobowiązani do rozwiązywania 

ewentualnych konfliktów w sposób polubowny i kulturalny.

7) W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zostanie powiadomiony wychowawca 

klasy oraz rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

§11

Zmiany do niniejszego zarządzenia wymagają formy pisemnej.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.


