
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dowożonych przez wybrany bar 

w formie cateringu. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych podczas dużych przerw w godzinach 11.30-11.50 a w 

przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na 

basen itp., obiad wydaje się do godz. 13.30. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia 

dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są 

na tablicy informacyjnej. 

 

§ 2 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

b) uczniowie, których dożywianie opłacają ośrodki pomocy społecznej. 

 

§ 3 

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 

 

1. Cena jednego posiłku wynosi 6,20 zł. 

2. Cenę ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

 

 

§ 4 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

 

1. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez ośrodek pomocy 

społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują porozumienia 

zawarte pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a szkołą. 

2. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów wnoszących opłaty 

indywidualne rachunki wystawiane będą nie rzadziej, niż raz w miesiącu. Zapłata  

za posiłki nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez szkołę 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
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§ 5 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY 

 

1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić, 

osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie szkoły, najpóźniej w dniu 

nieobecności do godziny 8.00. 

2. W przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1, kwota opłat za 

niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie pomniejszona o dni 

nieobecności ucznia, chyba że zachodzi sytuacja określona w ust.4 niniejszego 

regulaminu. 

3. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności ucznia lub innej osoby do godziny 

8.00,  opłata za niewykorzystany obiad nie podlega pomniejszeniu. 

4. W razie nieobecności ucznia w szkole, posiłek może zostać dla niego wydany 

na wynos , a do jego odbioru uprawniona jest osoba, pod którą opieką uczeń 

pozostaje, lub inna osoba upoważniona. 

 

 

 

§ 6 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

 

1. Podczas przerwy obiadowej opiekę nad uczniami  w stołówce w szkolnej                      

sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. 

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

5. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych 

rzeczy pochodzenia obcego. 

6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki 

osobom niespożywającym posiłków. 

7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 

8. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje 

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci 

pisemnych aneksów 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2014 r. 
 


