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Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  
przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie 

 

Rozdział l 

 Przepisy ogólne 

 §1  

Niniejszy regulamin reguluje warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18             

w Rzeszowie, w tym wysokość opłat za posiłki spożywane przez ucznia oraz pracowników szkoły. 

§2 

 Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o:  

1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2019r. poz. 1148 z póź.zm.) 

2) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę podstawową nr 18 w Rzeszowie, której organem 

prowadzący, w rozumieniu ustawy, jest Gmina Miasto Rzeszów;   

3) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego korzystania                             

z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki;  

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w Szkole Podstawowej nr 18 

w Rzeszowie; 

5) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych ucznia z pkt 4;   

6) pracowniku szkoły- należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej nr 18 Rzeszowie; 

7) posiłku - należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci obiadu; 

8) opłacie - należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę za posiłek wydawany 

uczniowi oraz należność pieniężna pobieraną przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku na rzecz 

pracownika szkoły. 

 

Rozdział II 

 Zasady korzystania ze stołówki 

§3 

Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest wykupiony abonament miesięczny dokumenujący 

prawo do spożycia posiłku w określonym dniu (dniach). 

§4 

Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce uprawnieni są uczniowie oraz pracownicy szkoły. 

§5 

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany uczniowi wynosi: 3,50 (słownie trzy złote 50/100). 

 

§6 

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany pracownikowi pedagogicznemu wynosi: 9,00 zł 

(słownie: dziewięć zł) pozostałym, pracownikom korzystającym z obiadów naliczana jest jeszcze 

obowiązująca stawka VAT w wysokości 8%.  
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§7 

Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków (obiadów) w stołówce przez pracowników szkoły 

ustala się uwzględniając koszty przygotowania obiadów, w tym koszty surowca przeznaczonego na 

wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczone od tych 

wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki. 

 

Rozdział III 

 Pobieranie i zwrot należności za wydawane obiady 

§8 

 Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne, przy czym do opłat wnoszonych za korzystanie 

przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

Opłaty za korzystanie z obiadów wydawanych przez stołówkę finansowane mogą być z następujący 

źródeł:  

1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci,  

2) wpłat pracowników szkoły,  

3) Miejskiego (Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie decyzji (umowy, porozumienia),  

4) dotacji z budżetu państwa lub z budżetu miasta,   

5) wpłat sponsorów.  

§9 

 1) Opłaty ustalone na podstawie § 5 i § 6 wnosi się w terminie podanym przez intendentkę 

w ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.  

2) Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz 

na „Elektronicznym Systemie Rozliczenia Kosztów Żywienia Dzieci” spersonalizowanego dla każdego 

ucznia.   

3) W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku 

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

dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecność z zastrzeżeniem pkt. 4. Zasada ta ma zastosowanie 

w przypadku rezygnacji z posiłku ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku 

w stołówce.   

4) Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za 

pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub 

rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym do godziny 13:00 

poprzedzającym nieobecność Iub rezygnację z posiłku.   

5) Nieobecność ucznia lub pracownika korzystającego z posiłków należy zgłosić na wskazanej 

platformie internetowej.  

Tylko zgłoszone nieobecności będą możliwe do odliczenia.   

6) W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego rezygnację). 
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§10  

 

Zasady zwolnienia ucznia od całości lub części opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa przepis 

(art.  106 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe) 

 

Rozdział IV 

Wydawanie posiłków  

§11  

 

1) Obiady wydawane są codziennie w godz. 11:00 -14:30   

2) Jadłospis wywieszony jest w stołówce szkolnej.   

3) Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.  

4) Uczeń, który zgubi bloczek je obiad w drugiej kolejności na ostatniej przerwie.  

 

Rozdział V 

 Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

§12 

 

1) Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie imiennego 

bloczka obiadowego.  

2) Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu na stołówkę osobom niekorzystającym z obiadów. 

3) W stołówce uczniowie zobowiązani są zachowywać się jak najciszej.   

4) W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania    

posiłku. Jakakolwiek przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej 

oraz powiadomienia wychowawcy klasy.  

5) Sztućce oraz naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.  

6) Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.   

7) Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń - rodzice ucznia.   

8) Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.  

9) Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może starać się o wystawienie duplikatu przez intendenta.  

l0) Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku 

do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej. 
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Rozdział VI 

Procedury przygotowywania i wydawania posiłków w związku z występowaniem COVID-19  

 

§13 

 

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa podczas przygotowywania i wydawania posiłków 

1) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, 

utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą i w razie 

potrzeby ochronną odzież.  

2) Pracownicy zachowują odległość między stanow iskami pracy co najmniej 1,5m, natomiast 

gdy nie jest to możliwe, stosują środki ochrony osobistej.  

3) Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego.  

4) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia. 

5) Stosują środki higieny osobistej,  tj.: fartuchy, rękawiczki.  

6) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców w zmywarce 

z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C i wyparzanie). 

7) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.  

8) Pracownicy stołówki dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracana jest 

uwaga na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, 

którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być zabezpieczone , np. 

przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren kuchni, towar 

zostawia w bloku komunikacyjnym. 

 

§14 

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej 

1) Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.  

2) Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo 

dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym.  

3) Przy stolikach konsumują uczniowie z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczenia 

się między stolikami.   

4) Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku 

żywieniowego.  

5) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręcze krzeseł oraz wietrzy się 

jadalnię. 
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Rozdział VII 

 

Przepisy końcowe 

§15 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 

 

 

 

Intendent SP nr 18                                                                                                     Dyrektor SP nr 18  

                 Grażyna Lachcik 


