
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  
w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask''w Rudzie-Hucie

                                                        § 1
1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności i korzystania przez 

uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje dyrektor szkoły, w formie aneksu.

                                                                                        § 2
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie wnoszący opłaty indywidualne lub 
finansowani przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

b) Pracownicy Szkoły Podstawowej  w Rudzie-Hucie wnoszący opłaty indywidualne.
2. W stołówce wydawane są posiłki jednodaniowe, tj. w poniedziałki i piątki – pierwsze dania,

we wtorki, środy i czwartki – drugie dania.
3. Obiady wydawane są codziennie w godzinach 10:20 – 12:35. Dzieci z zerówki jedzą obiad 

o godzinie 11:00, w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się skorzystanie ze stołówki 
uczniów ze względu na wyjścia na konkursy, wycieczki, zawody sportowe i inne imprezy     
w innych godzinach. 

4. Uczniowie spożywają posiłek w czasie 15 minutowych przerw wg grafiku:
a) 10:20 – 10:35 klasy 1 – 3 szkoły podstawowej – I zmiana
b) 11:20 – 11:35 klasy 4 – 6 szkoły podstawowej – II zmiana 
c) 12:20 – 12:35 klasy gimnazjum  oraz VII klasa– III zmiana 

5. W czasie oczekiwania uczniów na wejście do stołówki szkolnej opiekę sprawują 
nauczyciele dyżurujący w rejonie szatni, zaś podczas spożywania posiłku dyżury na 
stołówce pełnią nauczyciele świetlicy.

§ 3
1. Odpłatność za posiłek dla osób wymienionych w §2 pkt 1 a), b)  ustala się na podstawie 

kosztu surowców użytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt „wsadu do kotła”). Cena 
jednego posiłku dla ucznia wynosi-  2,50 zł, cena posiłku dla pracownika wynosi 4,80 zł.

2. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej ustala dyrektor na podstawie sporządzonej 
kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w §3  pkt 1,  dokonywanej przed 
rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 

3. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwości 
zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Płatności z tytułu korzystania z obiadów, dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej
przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy o numerze: 74 8192 0002 2001 0020 0048 
0002 zgodnie z załączonym harmonogramem.

5. Osobom, które dokonują opłat za obiady wydawane są karty obiadowe, natomiast tym 
którym obiad finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie karty 
obiadowe rozdają wychowawcy klas. 

6. W przypadku pobrudzenia karty obiadowej powodującej jej nieczytelność wydawana jest 
karta zastępcza, po uprzednim oddaniu nieczytelnej karty. 

7. Nie wydaje się kart zastępczych uczniom, którzy zagubili karty. Posiłki dla tych uczniów 
wydawane są zawsze na ostatniej zmianie. Zapis ten nie dotyczy uczniów klas 1 – 3 szkoły 
podstawowej.

                                                               
                                                            § 4

1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu 
rozliczeniowym. Warunkiem odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej 
nieobecności.



2. Absencję dziecka należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście w sekretariacie szkoły 
lub telefonicznie pod nr 82 56 86 036 do godziny 8:00. Zgłoszenie nieobecności ucznia po 
wyznaczonej godzinie spowoduje, że koszt posiłku za ten dzień nie zostanie odliczony. 
Odliczenie dotyczyć będzie kolejnych dni nieobecności.

3. Rezygnacja z obiadów następuje po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji na dwa dni przed 
rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie korzystał z wyżywienia. 
Zgłoszenia mogą dokonać rodzice /prawni opiekunowie/ lub uczeń osobiście lub 
telefonicznie w sekretariacie szkoły. 

                                                              § 5
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia na jej teren.
2. Uczeń powinien przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek wyciszenia lub wyłączenia telefonów 

komórkowych.
5. Zabrania się wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i środków spożywczych.
6. Karty upoważniające do korzystania z posiłku mają być estetyczne. Zakazuje się nanoszenia 

na karty wszelkich poprawek.
7. Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem /nie można ich wyginać!/.
8. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
9. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się 

w stosunku do personelu kuchni. 
10. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
11. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący 

oraz wychowawcy świetlicy. 
12. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
13. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania obowiązujących 

w stołówce szkolnej uczniowie będą karani zgodnie z karami zawartymi w statucie szkoły. 
                                                            
 


