
Regulamin określający zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja 

Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

§1 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej, a w szczególności krąg osób 

uprawnionych do spożywania obiadów oraz wysokości opłat za obiady wydawane w stołówce.  

 

§2 

      1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1) szkole- należy przez to rozumieć  Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

2) uczniu- należy przez to rozumieć  dzieci i młodzież uczęszczającą do oddziału 

przedszkolnego  oraz szkoły podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, 

3) nauczycielu- należy przez to rozumieć  wszystkich aktualnie zatrudnionych nauczycieli 

w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej 

4) Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

                                                                                         §3 

        1.Z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać: 

 

1) uczniowie  

2) nauczyciele 

                                                                                         §4 

1. Osoby wymienione w §3 korzystają ze stołówki po uzyskaniu aprobaty dyrektora szkoły, 

2. Osoby rezygnujące z korzystania ze stołówki powinny zgłosić ten fakt osobie wyznaczonej 

przez  dyrektorowa szkoły wskazując odpowiednią datę rezygnacji.  

 

§5 

1. Korzystanie z  obiadów w stołówce jest odpłatne, 

2. Opłata za obiad dla ucznia uwzględnia koszt surowców zużytych do obiadu (tzw. wsad do 

kotła). Do opłaty za obiad dla ucznia nie wlicza się wynagrodzeń pracowników stołówki i 

składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej,  

3. Opłata za obiad dla pracowników szkoły składa się z dwóch części  

1) uwzględniającej koszt surowców zużytych do obiadu (tzw. wsad do kotła), 



2) uwzględniającej wynagrodzenia pracowników stołówki i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej. 

4. Ilość wydawanych posiłków ustala Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii szefowej kuchni, 

intendentki i po uwzględnieniu stanu technicznego kuchni, 

                                                                                         §6 

1. Opłata za jeden obiad wynosi w szkole podstawowej 

1) dla ucznia -3,00zł 

2) dla pracownika szkoły- 6,50zł (w tym 3,00zł zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 + 3,50 zł zgodnie 

z §5 ust. 3 pkt 2).  

2. Opłata za wyżywienie dla dziecka w przedszkolu wynosi: 

1) śniadanie – 1,70 zł 

2) obiad – 3,00 zł 

3) podwieczorek – 1,30 zł 

                                                                                           §7 

1. Obiady dla ucznia mogą być finansowane przez: 

 

1) opłaty indywidualne 

2) ośrodki pomocy społecznej, 

3) inne podmioty- jako darowizny zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczone na zakup 

obiadów w stołówce szkolnej. 

§8 

1. Wpłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje do dnia 10-go miesiąca upoważniony przez 

dyrektora pracownik szkoły.  

                                                                                          §9 

1. Obiady wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, za okazaniem 

abonamentu żywieniowego na dany miesiąc. Posiłki wydawane są w godzinach 8:30 – 14:00 

                                                                                          §10 

1. W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków przysługuje jej zwrot za wykupione 

posiłki, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 

najpóźniej w dniu ją poprzedzającym, 

2. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy (wycieczki, obozy sportowe, 

zielona szkoła, zawody) wychowawca powinien zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni 

wcześniej, 

3. Zwrot za wykupiony posiłek, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie odpisu z 

należności za posiłek w następnym miesiącu rozliczeniowym, 

4. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek i 

liczby dni nieobecności. 



5. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność ponosić będzie 

osoba żywiąca się. 

6. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień. 

                                                                                    

                                                                                       §11 

1. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów 

BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków. 

                                                                                       § 12 

 

1. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania 

przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu posiłków. 

2.  W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

3.  Wychowawcy świetlicy, nauczyciele i wyznaczeni pracownicy obsługi sprawują opiekę nad 

uczniami w stołówce szkolnej.  

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

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

7. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających      

z obiadów w stołówce szkolnej. 

 


