
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 26/2020 

z 01 września 2020 r.  

 

 

Regulamin 

korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 

im. Mariana Koszewskiego w Kościanie 

 
§1 

Regulamin określa: 

1. Krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej 

nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie, zwanej dalej Szkołą. 

2. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za korzystanie 

z posiłków w stołówce.  

 

§2 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 

1. uczniowie, 

2. dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

3. nauczyciele, 

4. pracownicy niepedagogiczni.  

 

§3 

Stołówka w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i możliwości 

organizacyjnych, przygotowuje: 

1. obiady (zupy, drugie danie), 

2. śniadania, obiady, podwieczorki dla oddziałów przedszkolnych. 

 

§4 

Posiłki wydawane są w godzinach: 

1. Śniadanie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 8:00-8:30. 

2. Obiad dla uczniów i pracowników szkoły 10:35-13:30. 

3. Obiad dla oddziałów przedszkolnych 12:00-12:30. 

4. Podwieczorek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 14:00-14:30. 

 

§5 

1. W przypadku nieobecności dziecka, rodzic ma prawo odebrać wykupiony 

posiłek w godzinach 10:35-13:30 

2. Obiady na wynos wydawane są tylko na podstawie pisemnej zgody dyrektora 

szkoły.  

3. Ze względu na sytuację epidemiczną obiady na wynos w czasie trwania 

pandemii nie będą wydawane.  

 

§6 

1. Rodzice uczniów za posiłki spożywane w stołówce przez uczniów ponoszą 

opłatę równą wysokości surowca przeznaczonego na wyżywienie. 

2. Chęć korzystania z obiadów szkolnych należy zgłaszać z trzydniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Wysokość kosztów surowca ustala dyrektor Szkoły. 

4. Opłata o której mowa §3 wynosi: 



 

Zupa + pieczywo 1,50 

II danie 4,00 

Zupa + II danie 5,00 

Śniadanie dla oddziału przedszkolnego 

obiad dla oddziału przedszkolnego 

Podwieczorek dla oddziału przedszkolnego 

2,00 

3,00 

1,50 

Śniadanie + obiad + podwieczorek dla oddziału 

przedszkolnego 

6,50 

 

§7 

1. Nauczyciele ponoszą pełną opłatę za wyżywienie.  

2. Opłata obejmuje: 

a) koszty zakupu surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

b) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce 

i składnikami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, 

c) inne koszty związane z utrzymaniem stołówki. 

3. Wysokość kosztów przewidzianych w ust. 2 ustala dyrektor Szkoły. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi:  

 

                               Zupa + II danie     9,00 
 

§8 

1. Opłaty, o których mowa w §4 i §5 wnosi się do piętnastego dnia każdego 

miesiąca w sekretariacie Szkoły lub w przypadku odpłatności za oddział 

przedszkolny w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy 54 8666 0004 

01013506 2000 0001. 

2. W związku z pandemią wprowadza się możliwość dokonywania odpłatności za 

wyżywienie uczniów szkoły w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły 

54 8666 0004 01013506 2000 0001. 

3. W przypadku nieterminowej płatności naliczane są ustawowe odsetki za 

zwłokę.  

4. Chęć skorzystania z obiadu należy zgłosić w formie pisemnej (wniosek 

załącznik nr 11) z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. W przypadku nieobecności stołującego się przysługuje częściowy zwrot opłaty 

miesięcznej, naliczany od drugiego dnia nieobecności, pod warunkiem 

zgłoszenia nieobecności do godziny 8.00 w danym dniu, osobiście lub 

telefonicznie, w sekretariacie Szkoły.   

6. Opłaty za korzystanie z posiłków nie pobiera się od drugiego dnia nieobecności 

dziecka w oddziale przedszkolnym, po uprzednim poinformowaniu Szkoły. 

7. Opłaty za korzystanie z posiłków nie pobiera się za dany dzień w przypadku 

nieobecności dziecka spowodowanej: systematyczną, cotygodniową 

rehabilitacją dziecka (zaświadczenie) lub planowanym pobytem w szpitalu 

(zaświadczenie lekarskie). 

§9 

Zabrania się na stołówce szkolnej: 

 

1. Pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci, 

2. Wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków 

spożywczych, 



3. Popychania, szarpania, biegania, 

4. Niszczenia mienia stołówki, 

5. Korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy. 

 

§10 

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: 

 

1. Zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce, 

2. Kulturalnego spożywania posiłków, 

3. Zachowania ciszy podczas spożywania posiłków, 

4. Kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki, 

5. Używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 
  


