
Regulamin 

korzystania ze stołówki szkolnej 

Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Podstawa prawna:  

 Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 Art.67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 Uchwała Nr XXI/ 163/2008 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 

sierpnia 2008 r. 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są 

uczniowie i pracownicy szkoły. 

2. Stołówka szkolna  czynna jest od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

3. Posiłki dla uczniów wydawane są w godzinach : 

a. Klasy I-III SP- godz. 10.10 – 10.25 

b. Klasy IV-VI SP, Ia, Ib Gimnazjum- godz. 10.25- 10.45 

c. Klasy IIa, IIb, IIIa,IIIb Gimnazjum- godz. 11.30-11.50 

4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

5. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z 

posiłku w stołówce szkolnej w wysokości do 2 zł ( w zależności od 

rodzaju posiłku : 3 razy w tygodniu zupa, 2 razy w tygodniu drugie 

danie). 

6. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w 

stołówce szkolnej obejmuje koszt zakupionego przez szkołę surowca 

przeznaczonego na przygotowanie posiłku ( tzw. wsad do kotła). 



7. Dzienna  wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce 

szkolnej przez pracowników szkoły wynosi do 3,50 zł ( tzw. wsad do 

kotła + koszty przygotowania posiłku). 

8. Opłaty za miesięczne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej  

należy uiszczać w sekretariacie szkoły do 15 dnia każdego miesiąca.  

9. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika korzystającego z 

posiłków  w stołówce szkolnej,  zwrotowi podlega dzienna wysokość 

opłaty  za korzystanie  z posiłku za każdy, z wyłączeniem 

pierwszego, dzień nieobecności. Taka sama zasada obowiązuje w 

przypadku rezygnacji z korzystania z posiłku w stołówce szkolnej. 

10. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za pierwszy 

dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z korzystania z 

posiłków, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone w 

ostatnim dniu  roboczym poprzedzającym nieobecność lub 

rezygnację z posiłku. 

11. Każdy uczeń korzystający z posiłków w stołówce szkolnej 

zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin 

wydawania posiłków i kulturalnego zachowania się podczas  

spożywania posiłku. 

12. W przypadku powtarzających się skarg na zachowanie się ucznia 

podczas  spożywania posiłku może on być skreślony z listy 

uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej po 

uprzednim powiadomieniu o jego niewłaściwym  zachowaniu 

rodziców. 

 


