
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera 

w Tarnobrzegu, ul. Kochanowskiego 1 
 
I.PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 67a ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
 (Dz. U. z 2015r.  poz. 2156) w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej  
 i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówieo publicznych 
 (Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. 2013r.  poz. 885) 
 
II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: 
 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystad uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 3 im. Alfreda Freyera oraz nauczyciele. 

2. Ze stołówki mogą korzystad uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub 
których dożywianie finansuje MOPR. 

3. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie 
roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu(należy wypełnid deklarację      
w sprawie korzystania ze stołówki). 

4. Deklarację należy wycofad przed rozpoczęciem się nowego miesiąca  
w przypadku braku chęci  korzystania z wyżywienia. 

 
III.ODPŁATNOŚD ZA OBIADY: 
 

1. Stołówka szkolna zapewnia obiad dwudaniowy. 

 Wydawanie posiłku od godz. 11.55 do 14.15; 

 Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów 
zużytych do przygotowania posiłku, tj. 3,00 zł; 

 Nauczyciele ponoszą odpłatnośd stanowiącą całkowity koszt 
zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłku oraz 
koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni   w przeliczeniu na jeden 
obiad; 

 Posiłki dla uczniów są zgodne z normami żywieniowymi                      
i gramaturą. 



2. Opłaty za obiady  pobierane są od pierwszego dnia miesiąca  do 5-go dnia 
miesiąca bieżącego(w uzasadnionych przypadkach do 10-go dnia po 
uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy). Opłata po 
wyznaczonym terminie skutkowad będzie naliczeniem ustawowych 
odsetek. 

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego  
dopuszcza się możliwośd zmiany wysokości odpłatności, po uprzednim 
poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

4. Wpłat za żywienie należy dokonad przelewem bankowym lub w kasie w 
MOZE. 

5. Wpłat na konto bankowe można dokonywad  do 5 –go  każdego miesiąca 
lub gotówką w kasie w MOZE . 

6. Numer konta, na który należy dokonad opłat za obiad: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera 
ul. Kochanowskiego 1    39-400 Tarnobrzeg 
nr 53 1240 2744 1111 0000 3991 5610 

7. Przykład tytułu przelewu(ważne zachowanie właściwej kolejności) –
miesiąc, nazwisko i imię, klasa(np. IX, Kowalski Jan, kl. I A). 

8. Opłaty za wyżywienie dotyczą tylko pełnych, całomiesięcznych 
abonamentów. Po dokonaniu opłaty należy  dostarczyd niezwłocznie 
dowód opłaty za wyżywienie do kierownika świetlicy w celu wydania 
karty abonamentowej (pokój nr 16). 

9. Dni nieobecności i zwroty za niewykorzystane, odwołane obiady rodzice 
odliczają po wcześniejszym skontaktowaniu telefonicznym lub osobiście  
z kierownikiem świetlicy.  

10. Informacja o kwocie do zapłaty na dany miesiąc i godzinach wydawania 
kart abonamentowych wywieszana jest na drzwiach pokoju nr 16 każdego   
miesiąca. 

11. Odwołanie obiadu należy zgłosid osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 
15 823 35 11 do godz. 8.30. 

12. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie kart  
abonamentowych, które otrzymują każdorazowo  w pokoju nr 16). 
 

IV. ZWROTY ZA OBIADY: 
 
1. Zwrot poniesionych  kosztów  może nastąpid z powodu choroby, 

wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecnośd ucznia 
wynosi jeden dzieo lub dłużej. Należy daną nieobecnośd odnotowad  
w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy. 



2. Nieobecnośd musi byd zgłoszona osobiście lub telefonicznie najpóźniej do 
godz. 8.30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może 
byd zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

3.  Przed dokonaniem przelewu należy skontaktowad się z kierownikiem 
świetlicy lub sekretariatem szkolnym i uzgodnid kwotę odliczeo(musi byd 
zgodna z wcześniejszym zgłoszeniem). 

4. Odliczenie kwoty odpisu następuje z odpłatności w następnym 
miesiącu. 

5.  W przypadku odstąpienia dziecka od chęci korzystania ze szkolnej 
stołówki ale mającego odpisy z poprzedniego miesiąca, następuje zwrot 
nadpłaconej kwoty na podane konto. 

6. Nie można wpłacad  dowolnej kwoty za obiady tj. pomniejszad kwotę 
samodzielnie. Pomniejszyd kwotę można tylko w formie odpisu po 
wcześniejszym zgłoszeniu(z dołu). 
 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW: 
 
1. Posiłki wydawane są w godz. 11.55 – 14.15 (wyjątek stanowią dzieci         

z klas pierwszych przyprowadzane do stołówki przez opiekuna przed 
przerwą śródlekcyjną). 

2. Przy stołówce wywieszany jest jadłospis na dany tydzieo zatwierdzony 
przez p. intendentkę. 

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia        
i kalkulacją kosztów. 

 
   VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 
 

1. Należy stosowad się do poleceo nauczycieli dyżurujących oraz personelu 
stołówki. 

2. Po stołówce należy poruszad się spokojnie(nie wolno biegad, przepychad 
się       w kolejce, przenosid się do innych stolików). 

3. Należy zachowad porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu 
naczyo(nie wolno podchodzid po danie lub oddawad naczynia bez kolejki, 
w razie konieczności należy podnieśd rękę, tym samym sygnalizując 
problem). 

4. Należy zachowad porządek podczas spożywania posiłku(nie rozmawiad 
głośno, nie używad wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów  
i odgłosów). 

5. Należy zostawid po sobie porządek(odnieśd talerz, zostawid czyste 
miejsce na stoliku i pod nim, przysunąd krzesło do stolika). 



6. Po skooczonym posiłku należy bezzwłocznie opuścid stołówkę. 
7. Należy szanowad naczynia, sztudce i nakrycie stołu(blaty). 
8. Obowiązkiem jest naprawid szkodę uczynioną w stołówce(za szkody 

spowodowane w stołówce odpowiada uczeo, a finansowo jego rodzice). 
9. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu 

jadalni osobom niespożywającym posiłków. 
 

VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY  
STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. ALFREDA 
FREYERA w Tarnobrzegu. 

 
 

VIII. WSZELKICH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE DYREKTOR     
SZKOŁY W POSTACI PISEMNEGO ANEKSU. 
 
 
 
 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr7/2015 z dnia 15.09.2015r. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 

 
 
 
 

 


