
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 z dnia 15.11.2021 

Regulamin korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej im. 

Władysława Broniewskiego w Psarach 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.0.1082 t.j) 

Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604.) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są; 

- uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne 

- uczniowie , których dożywianie finansuje OPS 

- dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Psarach wnoszący opłaty 

indywidualne 

- dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Psarach, których 

dożywianie finansuje OPS 

- nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.. 

3. Stołówka nie wydaje posiłków w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw 

w zajęciach szkolnych. 

4. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady płatności i warunki korzystania z 

przygotowywanych posiłków. 

5. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do wiadomości 

publicznej w sposób przyjęty przez szkołę oraz oddziały przedszkolne przy Szkole 

Podstawowej w Psarach. 

  

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

ORAZ W ODDZIAŁACH PRZESZKOLNYCH 

§ 2 

1. Na posiłki wydawane przez kuchnię dla oddziałów przedszkolnych składają się: 

a. śniadanie I,II – 2,00 zł 

b. obiad - 3,00 zł 

c. podwieczorek – 1,60zł 

2. Na posiłki wydawane przez kuchnię dla szkoły  składają się: 

      a. obiad składający się z dwóch dań, 

3.Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla 

dzieci, na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia. 

4. Jadłospis oparty jest na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywany  w systemie 10 

dniowym. Ich treść ustala intendent, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

5. Informacja o aktualnym jadłospisie wraz z alergenami wywieszana jest na tablicy ogłoszeń  

w szkole dla rodziców. 



6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w 

danym dniu. 

7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce . Szkoła nie prowadzi  sprzedaży 

obiadów na wynos. 

8. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania nauczycieli w formie pisemnej o alergii 

pokarmowej dziecka.  

9. Zapisy uczniów szkoły na korzystanie z obiadów w stołówce  następują po wypełnieniu 

przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji o korzystaniu z wyżywienia najpóźniej do 

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Deklaracja dostępna u intendenta szkoły. 

10. Rezygnację z korzystania ze stołówki uczniów szkoły należy zgłosić w formie pisemnej u 

intendenta szkoły najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

 

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 

§ 3 

 

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. 

2. Opłaty za posiłki pokrywają: 

a. rodzice dzieci /prawni opiekunowie 

b. OPS w Trzebini 

c. Nauczyciele i pracownicy korzystający ze stołówki 

3. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania 

posiłków - koszt wsadu do kotła. 

4. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola z intendentem, na 

podstawie kalkulacji stawki żywieniowej uwzględniającej faktyczne koszty zużytych 

surowców, zgodnie z normami żywieniowymi. Następnie jest  zatwierdzana przez Burmistrz 

Miasta Trzebini. 

5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w 

nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców 

oraz stronie internetowej. 

6. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci przyjmuje łączną liczbę dni faktycznej 

obecności dziecka w przedszkolu i w szkole. 

7. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z normami 

żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku 

szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o 

wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym 

wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI oraz ZWROTY 

§ 4 

1. Informacje o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc przekazuje 

rodzicom intendent drogą mailową, na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres. 

2. Opłatę za wyżywienie za dany miesiąc wnosi się do dnia 10 następnego miesiąca 

przelewem na numer  konta 28 8444 0008 0030 0375 7021 0061 Trzebińskiego Centrum 

Administracyjnego. 
3. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją wykazaną w programie „Lista 

Odpłatności” w przypadku oddziałów przedszkolnych. 



4. Odpłatność za obiady uczniów szkoły i pracowników oblicza się na podstawie wykazu 

obecności.  
5. W przypadku nieuregulowania opłaty za dany miesiąc w wyznaczonym terminie, rodzice 

zalegający z opłatą są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia tej opłaty. 

Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za 

wyżywienie dziecka. 

6. Opłaty wnoszone przez OPS odbywają się na podstawie wystawionych przez intendenta 

not księgowych, z załączoną listą dzieci którym przyznano finansowanie.  

7. Nieobecność musi być zgłaszana w sekretariacie szkoły najpóźniej w danym dniu do 

godziny 8:00 osobiście lub telefonicznie od numerem 32 6138 006. Tylko na tej podstawie 

będzie odliczany koszt żywienia w danym dniu. 

8. Zwrot kosztów obiadów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki i innych przyczyn 

losowych pod warunkiem  zgłoszenia w sekretariacie szkoły. 

9.  W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy ( wycieczka) wychowawca 

jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu najpóźniej dwa dni wcześniej u intendenta szkoły. 

  

  

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA NA STOŁÓWCE 

§ 5 

1. Posiłki spożywane są przez dzieci w jadalni oraz w oddziale przedszkolnym młodszym w 

sali do tego przeznaczonej. 

2. Personel z obsługi rozkłada talerze, kubki i sztućce.  

3. Posiłki oraz dodatkową porcję posiłku nakłada personel z obsługi. 

4. Nadzór nad dziećmi spożywającymi posiłki sprawują nauczyciele i pomoce nauczyciela. 

5. Jeśli dziecko wymaga pomocy podczas korzystania z posiłku jest mu ona udzielana przez 

pracowników przedszkola. 

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

§ 6 

  

1.  Podczas wydawania posiłków zabrania się przebywania w pomieszczeniu stołówki 

osobom nie spożywającym posiłków. 

2. W stołówce uczeń powinien: 

- zachowywać się kulturalnie, spokojnie spożywać posiłek 

- spokojnie się poruszać, 

- zostawić po sobie porządek, 

3. Uczeń przed posiłkiem powinien umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent. 

2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym 

regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. 

3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły , oddziałów przedszkolnych  i rodzice. 



4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków                           

z niniejszym regulaminem odpowiada dyrektor szkoły. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deklaracja korzystania z 
obiadów w Szkole 
Podstawowej Psarach  

 
 

Rok szkolny : ……………………….. 

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………….klasa……… 

 

Imię i nazwisko rodzica………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy………………………………………………………………………… 

 

e-mail:…………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczenie 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję zasady odpłatności za obiady w stołówce szkolnej. 

2. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za posiłki. 

3. Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  

2016/679    z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1–(zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, które zostaną 

wykorzystane wyłącznie do celów niezbędnych do współpracy ze stołówką 

szkolną. 

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zaległych płatnościach za obiady na 

podany wyżej telefon kontaktowy lub e-mail. 

5. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Stołówki Szkolnej Szkoły 

Podstawowej w Psarach  

 

 
Psary …………………………. ………………………………………… 

(data)       (podpis rodzica /opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie 

 

 
1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………….klasa…………… 

 

2. Imię i nazwisko rodzica…………………………………...telefon:……………………. 
 

3. Oświadczam, że rezygnuję z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

przez moje dziecko zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej Szkoły 

Podstawowej 

w Psarach  z dniem………………………………… 

 

 

 

 

Psary, …………………………. ……………………………………… 

(data) (podpis rodzica) 

 

 


