
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ          

NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE 
 

      

Na podstawie art.67a.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. 

Nr256,poz.2572 z poź.zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Stołówka  jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych w kuchni szkolnej dla uczniów oraz 

pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 1.  Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu. 

 2.  Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. 

 3.  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać : 

       - uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie 

       - uczniowie, których dożywianie jest dofinansowywane  

       - pracownicy zatrudnieni w szkole 

     

§ 3. 

Ustalenie wysokości opłat za posiłki 

 

1. Odpłatność  za obiady ustalona jest przez Dyrektor Szkoły w porozumieniu z intendentem  

2. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł, jest to należność pieniężna pobierana przez     

szkołę obejmująca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. 

3.  Cena  jednego obiadu dla pracownika wynosi 6,00 zł, jest to należność pieniężna pobierana przez 

szkołę obejmująca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku oraz koszt przygotowania 

posiłku w przeliczeniu na jeden obiad. 

4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwości, po 

poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem 

§ 4. 

Opłaty 

   

1. Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe szkoły nr konta:                                                   

38 1030 1104 0000 0000 9313 9001  do 10-go dnia każdego miesiąca . 

 2. Na wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, w tytule wpłaty wpisujemy : obiady    

miesiąc  i rok , za który dokonywana jest wpłata. 

 3. Osoby, które nie wniosą opłaty  w terminie nie mogą korzystać ze stołówki. 

 

    

 

 



§ 5. 

     

Zwroty za niewykorzystane  obiady 

     

1.  Zwrot za obiady może nastąpić z powodu choroby , wycieczki itp. 

2.  Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta lub  w sekretariacie szkoły osobiście lub    

telefonicznie dnia poprzedzającego . 

 3.  Rezygnację  z wcześniej zapłaconych obiadów należy pisemnie złożyć  u intendenta lub w 

sekretariacie szkoły. 

 4.  Powstała nadpłata za niewydany obiad zostanie odliczona z płatności w następnym miesiącu. 

5.  W  czerwcu  nadpłaty będą zwracane na konto. 

 

§ 6. 

 

Wydawanie posiłków 

    

1.  Posiłki wydawane są w godz.  11.30 - 13.30, sporadycznie wydawanie obiadów może odbywać         

 się w innych godzinach. 

2.  Obiady wydawane są na podstawie ważnego karnetu obiadowego.  

3.  W przypadku zagubienia karnetu należy niezwłocznie zgłosić  ten fakt intendentowi. 

4.  Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 

 

§ 7. 

 

Zasady zachowania w stołówce 

    

1.  Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2.  Nadzór nad uczniami sprawują  nauczyciele. 

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

4.  Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia 

obcego      

5.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

niespożywającym posiłków 

6.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice 

7.  Zabrania się wnoszenia do stołówki okryć wierzchnich. 

 

§ 8. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnych aneksów. 

 


