
Regulamin stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli. 

I. Podstawa prawna  

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane  

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

2. Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych 

Szeregów w Stalowej Woli z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie warunków korzystania 

ze stołówki szkolnej i wysokości opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie 

z posiłków. 

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 11 im. Szarych Szeregów  w Stalowej Woli oraz uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli. 

2. Opłaty za posiłek dokonywane są indywidualnie przez rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz finansowane przez MOPS, GOPS, OPS. 

III. Odpłatność za obiady 

1. Stołówka zapewnia gotowane posiłki w formie dwudaniowego obiadu. 

2. Cena obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu  

z Prezydentem Miasta Stalowej Woli. 

3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli. 

4. Cena obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku 

(koszt wsadu do kotła). 

5. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności. 

IV. Opłaty 

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc wpłacana jest na rachunek bankowy szkoły 

do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania posiłków.  

2. Miesięczne informacje o wysokości opłat za obiady są umieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Po przedstawieniu dowodu wpłaty intendentowi uczeń otrzymuje bloczki obiadowe na 

dany miesiąc. 

V. Zwroty za obiady 

1. Poniesiony koszt posiłku za nieobecność ucznia powyżej 1 dnia zostaje przeniesiony 

na kolejny miesiąc. 

2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pisemnie do 

intendentki lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia co wiąże 

się ze zwrotem bloczków obiadowych. Na podstawie takiego zgłoszenia koszt 

niewydanego posiłku zostanie przeniesiony na poczet opłaty w przyszłym miesiącu. 

3. W przypadku zgłoszenia nieobecności po dniu rozliczeniowym (czyli po 20. dniu 

danego miesiąca) opłaty zaliczone będą na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego. 



 

 

VI. Wydawanie posiłków 

1. Obiady wydawane są w godzinach od 10:40 do 13:10 

2. Posiłki wydawane są zgodnie z opracowanym jadłospisem przez intendenta  

i kucharza oraz zatwierdzonym  przez dyrektora.  

 

 VII. Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie 

spożywający posiłek. 

2. Osoby niekorzystające z posiłków ( rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu 

do pomieszczeń jadalni. 

3. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka  

w jednym szeregu. 

4. Podczas spożywania posiłku wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

5. Po spożytym obiedzie brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

6. Nad bezpieczeństwem przebywających na stołówce uczniów czuwają nauczyciele 

dyżurujący. 

7. Osoby niestosujące się do w/w regulaminu mogą być pozbawione możliwości 

korzystania z posiłków. 

 

 

 


