
Zarządzenie Nr 9/2016 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki 

szkolnej 

 

Podstawa prawna: 

 Art. 67a Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje: 

 

1. Ustala się znowelizowany „Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej”  

w Szkole Podstawowej Nr 7 w Głogowie, stanowiący załącznik  do Zarządzenia. 

2. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu  

i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.01.2016r., z mocą obowiązującą od 

01.02.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie 

z dnia 25.01.2016 
Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej 

 
 

 

 

§1 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) uczniowie – po dokonaniu wpłaty za obiady za dany m-c, 

b) pracownicy szkoły, 

c) uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej objęci pomocą programu 

rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji wydanej 

przez właściwy organ. 

 

§2 

1. Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,80 zł, co stanowi jedynie koszt produktów zużytych do 

jego  przygotowania. 

2. Cena jednego posiłku dla pracownika szkoły wynosi 5,80 zł, jest to kwota obliczona na 

zasadzie pełnej odpłatności za posiłek pokrywający koszt całkowity jego przygotowania  

i wydania (kalkulacja kosztu przygotowania obiadu – załącznik nr 1 do regulaminu 

zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Głogowa), a w tym: 

       a) koszty surowca zużytego do przyrządzenia posiłku, 

       b) koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, 

       c) składki naliczane od wynagrodzeń, 

       d) koszty utrzymania stołówki. 

3. W związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków dyrektor za zgodą Prezydenta 

Miasta Głogowa może podwyższyć opłatę za obiady w trakcie roku szkolnego. 

 
 

 



§3 

1. Wpłata za posiłki dokonywana jest w okresie przejściowym (do końca czerwca 2016 roku): 

       a) w kasie szkoły u intendenta za cały miesiąc z góry 1-go dnia miesiąca, 

b) na konto Szkoły za cały miesiąc z góry od 1-go do 5-go dnia miesiąca 

BANK BGŻ GŁOGÓW 26 2030 0045 1110 0000 0193 1780 

Tytułem: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc 

Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły. 

2. Po okresie przejściowym, tj. od 01.09.2016 roku płatności za posiłki dokonywane będą  

na konto szkoły.  

3. Kwota wpłaty za posiłki na cały miesiąc będzie podana na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej szkoły do 25 dnia każdego miesiąca. 

4. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje, że uczeń nie będzie mógł korzystać  

z posiłków w danym miesiącu. 

5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głogowie zasady i terminy dokonywania opłat regulują zapisy odrębnych 

porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem a szkołą prowadzącą stołówkę. 

 

§4 

1. Uczniowie upoważnieni są do spożywania posiłków za okazaniem karnetu obiadowego. 

2. Nie posiadanie karnetu powoduje, że uczeń oczekuje na wejście do stołówki dłużej i może 

zostać ukarany wpisem uwagi do zeszytu kontaktowego.  

§5 

1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania z posiłku 

w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za 

każdy dzień nieobecności. Odpisy będą dokonywane od pierwszego dnia od daty 

powiadomienia – nie później jednak niż do godz. 8:30 (odpisy zgłaszane z opóźnieniem nie 

będą przyjmowane). 

2. Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach), którzy 

fakt ten zgłaszają osobiście bądź telefonicznie u intendenta (76 726 56 36 wew. 5).  

W przypadku braku zgłoszenia rodzic ponosi koszty niespożytego posiłku. 

3. W przypadku wyjazdów, wycieczek, itp. o nieobecności uczniów powiadamiają 

organizatorzy imprezy co najmniej na 1 tydzień przed planowaną nieobecnością (lub 

możliwie jak najszybciej)  – przedkładając imienną listę uczestników imprezy.  



4. Odpisy za dany miesiąc będą odliczane przy płatności za miesiąc następny. W przypadku 

dokonywania płatności na konto szkoły, należy skontaktować się z intendentem w celu 

ustalenia kwoty wpłaty. 

5. W miesiącu czerwcu oraz grudniu odpisów za posiłki nie ma. 

6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie u intendentki szkoły, 

najpóźniej do 20-go dnia poprzedniego miesiąca w którym uczeń korzysta z obiadów. 

§6 

1. Obiady wydawane są: 

       a) po 4 godz. lekcyjnej 

       b) po 5 godz. lekcyjnej 

       c) po 6 godz. lekcyjnej 

2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie 

spożywającym posiłków. 

3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na 

wynos. 

4. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień. 

5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej 

w szatni, plecaków przed stołówką, zmiany obuwia. 

6. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

a) poruszać się spokojnie, 

b) zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,  

c) zachowywać się cicho, 

d) zostawić po sobie porządek – odnieść talerze, 

e) szanować naczynia, sztućce i stoły. 

7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwa kierownik 

świetlicy lub nauczyciel dyżurujący. 

8. W przypadku nagannego zachowania się ucznia na stołówce (rzucania jedzeniem, bicia się, 

przepychania się, niekulturalnego i głośnego zachowania, niszczenia mienia, niereagowania 

na polecenia nauczyciela dyżurującego) może być on skreślony z listy uczniów uprawnionych 

do korzystania z obiadów na stołówce szkolnej. 



§7 

1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


