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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr VIII/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

z dnia 6 grudnia 2021 roku 

 

Regulamin stołówki szkolnej 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu stołówki szkolnej jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie;  

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie;  

3) stołówce lub stołówce szkolnej – należy przez to rozumieć stołówkę szkolną Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie; 

 4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;  

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie;  

6) Dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Goworowie.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej dla uprawnionych, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 1), 2) i 3). 

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w czasie przerw w zajęciach szkolnych i w dni wolne od 

zajęć dydaktycznych, w tym podczas ferii zimowych i letnich dla uprawnionych, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 4). 

3. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy i świąt. 

4. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie zupy lub drugiego dania i dodatku 

(woda, sok, owoce, serek, jogurt itp.).  
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5. Obiady wydawane są na podstawie listy sporządzonej przez intendenta na dany miesiąc. 

 

§ 3 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej 

 

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

1) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie; 

2) uczniowie innych placówek szkolnych z tereny gminy Goworowo nieposiadających 

własnej stołówki szkolnej; 

3) pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie;  

4) podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Goworowo, 

nieposiadających własnej stołówki szkolnej; 

2. Zapisy na posiłki przyjmuje intendent szkolny na początku  lub w trakcie roku szkolnego 

w formie zgłoszenia ustnego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego osoby 

uprawnionej.  

3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy niepedagogiczni szkoły na mocy decyzji 

Dyrektora szkoły. 

4. Ze stołówki korzystają uprawnieni wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie 

finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień 

zawartych pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Szkołą Podstawową im. 

Mikołaja Kopernika w Goworowie.  

 

§ 4 

Odpłatność za posiłki 

 

1. Wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

2. Wysokość opłat za posiłki i kalkulacja kosztów posiłku jest zamieszczona w Załączniku 

Nr 1 do niniejszego regulaminu i aktualizowana w każdym roku szkolnym.  

3. Uprawnieni, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2), ponoszą jedynie koszty produktów 

zużytych do przygotowania posiłków, koszt tzw. wsadu do kotła.  
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4. Uprawnieni, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) i 4), ponoszą pełne koszty, uwzględniające 

koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, koszt tzw. wsadu do kotła oraz 

koszty wytworzenia (zużycie energii, wody, gazu, środki czystości, wywóz śmieci itp.). 

5. Opłat za posiłki należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata.  

6. Miesięczna wysokość opłat zależy od ilości dni posiłkowych i jest podawana do 

wiadomości w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy – a jeżeli jest to dzień 

wolny od pracy, to do ostatniego dnia roboczego przed 5 – poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.  

7. Na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są również po upływie wyznaczonej daty.  

8. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10 dnia każdego miesiąca, 

uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia ustne. Nieterminowość zgłaszana jest 

także wychowawcom klas i rodzicom. 

9. Stołówka  nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują 

wpłat w terminie. 

10. Wpłaty u intendenta Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. 

Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki. 

 

§ 5 

Zwroty za posiłki 

  

1. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłków w stołówce 

szkolnej, trwającej do 3 dni, nie ma możliwości dokonania odpisu od opłat. 

2. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłków w stołówce 

szkolnej, trwającej powyżej 3 dni, istnieje możliwość dokonania odpisu od opłat, pod 

warunkiem zgłoszenia faktu nieobecności u intendenta szkoły najpóźniej do godz. 8.00 dnia, 

w którym nastąpi nieobecność.  

3. Powstała nadpłata nie jest zwracana w gotówce, lecz jest zaliczana na poczet opłat na 

następne miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

4. Jeżeli osoba zgłaszająca nieobecność na posiłku w danym dniu lub dniach zalega 

z opłatami, to powstała nadpłata jest zaliczana w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości.  

5. Jeżeli nadpłata powstanie w maju lub czerwcu, to jest zaliczania na poczet opłat we 

wrześniu następnego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust. 5.  
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6. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty na 

początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent 

pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona 

nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

7. Rezygnację z posiłków należy zgłosić ustnie do intendenta najpóźniej na dwa dni przed 

końcem miesiąca. 

8. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłków w stołówce szkolnej lub odejścia ze szkoły, 

nadpłata jest zwracana na konto wskazane przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna 

prawnego osoby uprawnionej. 

 

§ 6 

Zasady obowiązujące w stołówce szkolnej 

 

1. Posiłki wydawane są w godzinach określonych przez Dyrektora, zgodnie 

z harmonogramem wywieszonym w stołówce szkolnej.  

2. W widocznym miejscu w stołówce wywiesza się aktualny jadłospis obowiązujący na 10 

dni.  

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacją kosztów.  

4. Przy wydawaniu zupy, uprawnieni zajmują miejsca przy stolikach, przy wydawaniu 

drugiego dania – obowiązuje kolejka w jednym szeregu.  

5. W godzinach, w których wydawane są posiłki, zabrania się przebywania w stołówce – 

z wyjątkiem wyznaczonych przez Dyrektora osób pełniących dyżur – osobom 

niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.  

6. Posiłki należy spożywać zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania, przede wszystkim 

należy zachowywać się cicho.  

7. Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczonym miejscu.  

8. Posiłki należy spożywać wyłącznie na miejscu.  

9. W przypadku choroby dziecka, Dyrektor może udzielić zgody na zabranie posiłku „na 

wynos”. Zgodę należy uzyskać bezpośrednio w dniu, w którym chce się zabrać obiad.  

10. Za naruszanie zasad obowiązujących w stołówce uczeń może zostać ukarany zgodnie 

z postanowieniami statutu.  

11. Za rażące lub notoryczne łamanie regulaminu uczeń może zostać skreślony z listy osób 

korzystających ze stołówki.  
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12. Za szkody spowodowane przez ucznia w stołówce odpowiedzialność finansową ponoszą 

jego rodzice/opiekunowie prawni.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Korzystanie ze stołówki szkolnej oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu.  

2. Uczniowie i ich rodzice oraz inni uprawnieni korzystający ze stołówki mają prawo zgłaszać 

do Dyrektora uwagi związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.  

3. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r. 


