
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 

 im. Mikołaja Kopernika  w Olkuszu  

 

Podstawa prawna:  art.106 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  ( j. t Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

oraz Procedury  zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązujące w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 

 

I. Organizacja stołówki 

1. Stołówka szkolna zapewnia obiady dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Zgłoszenie korzystania z posiłków wymaga złożenia „Deklaracji korzystania 

z obiadów”,  której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły                      

i przekazuje informację wychowawcom, którzy przekazują tę informację uczniom.   

4. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie                 

z instrukcją widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych lub poddać je 

dezynfekcji. 

5. Posiłki dzieciom podają nauczyciele, opiekujący się daną grupą/dzieci odbierają 

posiłki od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 metra. 

6. Uczniowie spożywają posiłek  w oznaczonych  miejscach stołu.  

7. Aktualny tygodniowy jadłospis jest umieszczony w stołówce szkolnej. 

 

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1. Uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie, 

2. Uczniowie, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, 

3. Pracownicy zatrudnieni w szkole. 

 

III. Odpłatność za obiady 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 

- 3,50 zł – zupa  

- 7,50 zł – drugie danie 

- 9,00 zł – cały obiad 

2. Odpłatność za obiady wnosi się w okresach miesięcznych. 

 



 

IV. Zwroty za obiady 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych 

przyczyn losowych. 

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie - osobiście lub telefonicznie  

najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może 

być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi 

kosztów. 

4. Rezygnację z całkowitego korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić                                     

w sekretariacie szkoły, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego m-ca na piśmie wg 

załącznika nr 2 

 

V. Zasady zachowania w stołówce 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Jeżeli uczeń nie chce zjeść danej potrawy mówi o tym przy odbieraniu obiadu. 

3. Po spożyciu obiadów brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

4. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki…) odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice ucznia, który spowodował zniszczenia. 

5. O nagannym zachowaniu na stołówce informowani są: wychowawca, rodzice oraz 

dyrektor. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 

 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 

 

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Olkuszu  

w roku szkolnym ……………..…/……………..… 

 

 

Proszę o przyjęcie       …………………………………………………              …………………… 

                imię i nazwisko                                       klasa 

 

na obiady w stołówce szkolnej od dnia          …………………………………… 

 

 

 

1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się i  akceptuję w całości regulamin korzystania                  

z usług stołówki szkolnej. 

2. Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na zasadach określonych 

w regulaminie w okresie od   ……………………. do ……………………. 

3. Zobowiązuję się do dokonywania wpłat w terminie określonym w regulaminie. 

 

 

 

 

 

…………………………………..                  ………………………………….. 

miejscowość i data     podpis rodzica/opiekuna 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 

 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 

 

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW 

 

 

 

 

Ja, ……………………. oświadczam, że moje dziecko ………………………..……………………………… uczeń 

klasy ……………………….. nie będzie korzystało z obiadów od miesiąca ………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………..                  ………………………………….. 

     miejscowość i data     podpis rodzica/opiekuna 

  

 


