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Regulamin stołówki szkolnej. 

 
    1 Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników SP34.  

Obiady wydawane są dla:  

a)     uczniów wnoszących opłaty indywidualne 

b)     dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS 

c)     dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek 

2 Koszt obiadu wyliczony według cen rynkowych artykułów żywnościowych 
zatwierdza dyrektor szkoły.  

3 Koszt obiadu uwzględnia: 

a) koszt surowców użytych do przygotowania posiłków 

b) koszt wytworzenia posiłku-60% ceny( wsadu do kotła). 

c) uczniowie ponoszą koszt wsadu do kotła 

d) pracownicy ponoszą całkowity koszt obiadu 

e) pracownicy kuchni mogą korzystać z obiadów na zasadach 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego podpisanego                    
18 stycznia 2000r   

4 Każdy uczeń korzystający z obiadów w stołówce szkolnej posiada „stały 
numer’’ (przydzielony z chwilą zapisania się i uregulowania należności), 
który upoważnia go do codziennego pobierania „żetonu’’ obiadowego. 

 
5 Każdą nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do intendenta stołówki do 

godziny 8oo danego dnia, (osobiście lub telefonicznie). Zgłoszenie 
nieobecności na obiedzie jest podstawą do stosowania odpisów 
pieniężnych. Wycieczki szkolne zgłasza wychowawca z trzy dniowym 
wyprzedzeniem. 

 
 
 
 

6. Wpłaty przyjmuje intendent szkoły. 
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-  wysokość miesięcznych kosztów żywienia i dokładnych datach 
przyjmowania należności uczniowie są informowani za pomocą 
pisemnych komunikatów umieszczonych na tablicy ogłoszeń obok 
wejścia na stołówkę. 

-    wpłaty wnoszone są do 17 każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat 
naliczane będą odsetki 

- w wypadku uzasadnionej nieobecności  rodzic lub rodzeństwo może 
zabrać obiad ucznia do domu w naczyniach jednorazowych (lub słoiki 
wyparzone na kuchni).  

 
7. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie stołówki szkolnej wyznacza się 

przerwy: 
 

-ŚNIADANIOWE 
     8./45      I przerwa 
     9./35     II przerwa 
     10./30  III przerwa 
     13./30  przerwa dla drugiej zmiany 
 

           -OBIADOWE  
                               11./25 I przerwa obiadowa 

     12./25 II przerwa obiadowa 
     13./30 III przerwa obiadowa 
 

8. Po zakończeniu trzeciej przerwy wydawane są dokładki (dla uczniów 
zapisanych na obiady) powstałe z nie wykorzystanych obiadów. 

 
9. Zobowiązuje się uczniów korzystających z posiłków do przestrzegania 

wyznaczonych przerw.  
 

10. Podczas wydawania obiadów na stołówce szkolnej mogą przebywać 
osoby spożywające posiłek i opiekunowie pedagodzy, (oraz dyżurujący 
uczniowie wspomagający pedagogów). 
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11. Ponieważ z posiłków korzystają też uczniowie klas integracyjnych, 
którzy nie są w stanie sami sobie poradzić, mogą  pomagać im rodzice 
lub rodzeństwo. 
 

12. Po zakończonym posiłku należy odnieś brudne naczynia do okienka               
i spokojnie wyjść (nie biegać). 

 
 

13. Podczas posiłków nie należy prowadzić głośnych rozmów. 
 

14. Należy przestrzegać regulaminu i poleceń dyżurujących opiekunów. 
 
 
 
 
 
 
 
Rybnik …………………    Dyrektor Szkoły ……………….. 
          


