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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W MSTOWIE 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

 
1. USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa                       

w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2259) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa             

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach  (Dz.U.z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 

3. USTAWA Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Mstowie.  

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

a. Herbata wydawana jest w godzinach: 9.00-10.30, 

b. Obiad wydawany jest w godzinach: 11.20 – 14.00 

3. Regulamin, aktualny jadłospis, informacja dotycząca wysokości opłat za posiłki oraz lista osób 

korzystających z posiłków wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce Szkoły 

Podstawowej w Mstowie. 

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

 

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

a. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mstowie, wnoszący opłaty indywidualne, 

b. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mstowie, których dożywianie dofinansowuje Gminny   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie oraz inni sponsorzy, 

c. pracownicy zatrudnieni w w/w placówce. 

 

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 

 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej: 

a. opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,50 zł, 

b. opłata za jeden posiłek dla innych osób – 7,00 zł (3,50 zł – koszt obiadu, 3,50 zł – 

pozostałe koszty przygotowania posiłku), 

c. opłata za herbatę – 0,15 zł. 

2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych określa dyrektor Szkoły                       

w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

3. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów 

produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

4. Inne osoby korzystające, z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające 

koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej.  

5. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla innych osób ustala dyrektor na podstawie 

sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, dokonywanej przed   rozpoczęciem każdego roku 

szkolnego. 
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6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

 

1. Wpłaty za obiady na dany miesiąc należy dokonywać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej  

w Mstowie. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 7 dnia każdego miesiąca żywieniowego, za 

który opłata jest wnoszona, z wyjątkiem miesiąca września, gdzie opłatę wnosi się do 15 dnia 

miesiąca. 

 

2. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązane są podpisać umowę, która 

reguluje zasady korzystania z obiadów. 

 

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY 

 

1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście 

lub telefonicznie kierownikowi  świetlicy szkolnej nr Tel. 34 328-41-07 wew. 28), najpóźniej na 

2 dni przed planowaną nieobecnością dziecka w szkole. 

2. W przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1, kwota należnego odpisu za 

niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym 

miesiącu,                                z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się 

najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. 

4. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

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

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia 

obcego. 

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos). 

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie 

spożywającym posiłków. 

6. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

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

8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy 

Szkoły Podstawowej w Mstowie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej  w Mstowie. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie od 3 września 2018 r. 


