
Załącznik Nr 1 
Do Zarządzenia nr 10/2019/2020/SP56   

z dnia 07.01.2020r.  
 
 

Regulamin 
korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach 
 

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie: 

- Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 15 marca 2019 r.                   
o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 t.j.)  w związku z art. 106 ust. 1,2, 3 i 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) 
oraz art. 7.1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t.j.) 
--  Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/398/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach,                
dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.  
 
- Zarządzenia nr  10/2019/2020/SP56 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka 
Sławika   w Katowicach z dnia 07.01.2020r..  w sprawie ustalania zasad korzystania ze stołówki 
szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach. 
 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

 
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. Ze względu na wdrożenie praktyk 
epidemiologiczno - sanitarnych GMP i GHP z posiłków można skorzystać wyłącznie na 
miejscu. 
2. Posiłki wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych: 11.30-11.45 (klasy I-III SP),      
12.30 - 12.50 ( pozostałe klasy). 
3. Aktualny tygodniowy jadłospis oraz wysokość opłat za obiady umieszczane są na tablicy 
informacyjnej, stołówce oraz stronie internetowej szkoły. 
 
 
 

§ 2 
Uprawnienia do korzystania ze stołówki. 

 
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
-uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne 
-uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
-nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. 
 
 
 

§ 3 



Ustalanie wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej 
 

1. Opłata za obiady wynosi: dla uczniów 3 zł., pełnopłatne 8.44 zł.  
2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu            
z organem prowadzącym szkołę.  
3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości 
kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 
4. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą 
pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty produkcji  
i utrzymania stołówki szkolnej. 
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość 
zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem.  
6. Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości intendent szkoły poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej. 
 
 

§ 4 
Wnoszenie opłat za posiłki. 

 
1. Opłatę miesięczną należy wpłacić w miesiącu poprzedzającym korzystanie z posiłków 

do dnia 25 każdego miesiąca /np. za październik do 25 września/ na konto szkoły  
nr konta  37 1020 2313 0000 3402 0622 8854   
 

2. Przy dokonywaniu przelewu bankowego konieczne jest podanie w szczegółach tytułu 
przelewu –imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za który dokonuje się przelewu, 
ewentualne dni nieobecności. 
 

 
 

§ 5 
Zwolnienie z opłat za posiłki 

 
1. Dyrektor szkoły, na podstawie art.106 ust 6 w związku z zrt.29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)może zwolnic 
rodziców z opłat za dożywianie w następujących sytuacjach: 
-w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
-w szczególnych przypadkach losowych. 
2.  Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie 
dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, ani Rady Rodziców. 
3. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem Dyrektora 
Szkoły w skład, którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny. 
 
 

§ 6 
Zwrot należności za niewykorzystane posiłki. 

 

1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić 
intendentowi osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 
11.00. 



2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym 
miesiącu zostanie pomniejszona w kolejnym miesiącu. 

3. W pierwszym dniu zgłoszenia nieobecności ucznia, nie dokonuje się zwrotu 
należności za niewykorzystany posiłek a nadwyżki wydawane są w postaci dokładek 
dla uczniów korzystających ze stołówki. 

4. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn 
losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi dwa dni lub dłużej po wcześniejszym 
zgłoszeniu nieobecności ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna intendentowi 
szkolnemu. 

5. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na posiłki uiszczona z góry opłata za 
niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi; 

6. Odliczenia zwrotów dokonuje samodzielnie osoba wpłacająca opłatę za obiad, z tym 
że na potwierdzeniu wpłaty należy zaznaczyć daty nieobecności dziecka na obiedzie. 

7. Ostatecznej weryfikacji dokonanych odpisów dokonuje Intendent szkoły porównując 
zgłoszone telefonicznie odpisy z dokonanymi wpłatami na konto szkoły. 
 

 
 

§7 
Zasady zachowania w stołówce 

 
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do niej. 
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki 
dotyczącego przepisów BHP. 
3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
4. Uczniowie przy wejściu do stołówki przedstawiają się pracownikowi pełniącemu dyżur na 
stołówce, który odnotowuje obecności uczniów na liście korzystających z posiłków. 
5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu, jakim jest 
okienko zmywalni naczyń. 
6. Za szkody spowodowane w stołówce w sposób umyślny odpowiada uczeń (rodzic). 
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad poinformowany zostanie 
wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły. 
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły w postaci pisemnego 
aneksu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r. 
 
 
 
............................................                                                    ……………………………… 
                (data)                                                                           podpis Dyrektora Szkoły 


