
 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WE WŁOCŁAWKU 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1082) 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

1. Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają: dyrektor, intendent, pracownicy 

kuchni. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają: nauczyciele 

świetlicy pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków. 

3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na 1 dekadę. 

4. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. 

5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące 

stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 

we Włocławku. 

§ 2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki: 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Zespołu Szkół Muzycznych, wnoszący 

opłaty indywidualne. 

2) Uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez 

MOPR, Radę Rodziców oraz innych sponsorów. 

3) Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Muzycznych. 

§ 3 

Zasady odpłatności za korzystanie ze stołówki: 

1. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły obejmuje koszty produktów 

wykorzystanych do ich przygotowania – do opłaty tej nie wlicza się wynagrodzeń 



pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania 

stołówki. 

2. Opłata za korzystanie z posiłków przez nauczycieli obejmuje pełny koszt 

przygotowania posiłku. 

3. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc, z góry do końca miesiąca. Opłatę za 

wrzesień i styczeń wnosi się do 5 września i 5 stycznia. 

4. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje Intendent szkoły od poniedziałku do 

piątku w godzinach podanych w oddzielnej informacji. 

5. Umożliwia się kupowanie pojedynczych posiłków z 1 – dniowym wyprzedzeniem. 

§ 4 

Zwroty za niewykorzystane obiady: 

1. Nieobecność ucznia lub nauczyciela korzystających ze stołówki szkolnej należy zgłosić 

do godz. 900. 

2. Opłatę na niewykorzystany posiłek ucznia lub nauczyciela szkoły, zwraca się w formie 

odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. 

3. W przypadku obiadów refundowanych przez MOPR rodzice osobiście, telefonicznie 

lub przez osoby trzecie mają obowiązek zgłosić do intendenta, wychowawców 

świetlicy lub sekretariatu nieobecność dziecka, podając okres nieobecności. 

4. Szkoła umożliwia odbiór obiadu płatnego lub refundowanego po wcześniejszym 

uzgodnieniu z intendentem szkoły.  

 

§ 5 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej: 

Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej nr 12 

i Zespołu Szkół Muzycznych. 

1. Wydawanie posiłków odbywa się: 

a) Szkoła Podstawowa nr 12 w godzinach 11.25 – 12.45 

b) Zespół Szkół Muzycznych w godzinach 12.45 – 13.40. 

c) Odbiór obiadów dla dzieci nie mogących skorzystać z obiadu w stołówce (wynos) 

godz. 12.50 do 13.10. jednocześnie zaznacza się, że Szkoła nie odpowiada za 

obiady, które zostały spożyte poza stołówką szkolną. 

2. Zasady bezpieczeństwa i higieny: 

a) Na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek. 
b) Rodzice oczekują na dzieci jedzące obiad w holu szkolnym. 
c) Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek. 
d) Uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i tornistrów, w obuwiu 

zmiennym.  



e) Uczniowie zbiegający na przerwach do jadalni, przepychający się w kolejce 
stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych i będą ukarani wycofaniem z kolejki 
lub wpisem uwagi do zeszytu wychowawcy.  

f) W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, 
bez przepychania się. 

g) W trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po 
stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań. 

h) Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego 
okienka.  

i) Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 
j) W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania 

poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice 
ucznia. 

k) Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z obiadów 
w stołówce szkolnej. 

l) Szkoła ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku do momentu wydania posiłku 
„w okienku”. 

§ 6 
Postanowienia końcowe: 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją stołówki decyduje dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 12 we Włocławku. 

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

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

 

 


