
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU 

 

 Na podstawie: 

1. Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U 2021 poz. 1082 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 06 czerwca 2019 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 

poz. 2021 z późn. zm.) 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków (obiady, kolacje) przygotowanych przez 

pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki. 

2. Obiady wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 1115 - 1330, 

a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen 

itp. obiad wydaje się w ustalonych godzinach. Kolacje 1730 – 1800. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki 

szkolnej zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka 

(https://www.sp1.elblag.pl/). 

 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

 uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne (w pierwszej kolejności dzieci obojga 

rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci), 

 uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez 

ECUS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów, 

 pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,  

 nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą 

dyrektora szkoły. 

2. Przyjęcie odbywa się po uprzednim wypełnieniu wniosku przez rodzica lub opiekuna 

prawnego i zapoznaniu się oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej oraz 

po złożeniu wniosku u intendenta. Wnioski przyjęć rozpatrywane są przez Dyrektora Szkoły 

(zał. nr 1). Rezygnacja z obiadów w trakcie roku szkolnego przyjmowana będzie tylko 

na pisemny wniosek rodzica/opiekuna (zał. nr 2). Wypisanie ucznia z obiadów następuje 

od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

3. W stołówce szkolnej wydawane są również kolacje dla dzieci uczęszczających na świetlicę 

Socjoterapeutyczną. 

§ 3. 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

1. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów 

dwudaniowych. 

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z radą rodziców oraz Organem Prowadzącym szkołę. 

3. Wysokość opłaty za jeden posiłek podawana jest Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1. 

4. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane 

są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

5. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, 



ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty 

utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników 

zatrudnionych w stołówce szkolnej. 

6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza 

się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki 

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

7. Koszty uzyskane od wpłat nauczycieli i pracowników szkoły z tytułu wytworzenia 

posiłków zwiększają dochody miasta. 

§ 4. 

Wnoszenie opłat za posiłki 

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest na konto placówki 

nr 62 1020 1752 0000 0102 0231 2635 do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka/klasa/miesiąc, za który jest 

dokonywana wpłata. Wysokość wpłat na każdy miesiąc są umieszczane na e-dzienniku, 

tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły. Informacji dotyczących 

wysokości odpłatności udziela również intendent Szkoły Podstawowej Nr 1. Szczegółowa 

ewidencja dotycząca dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce 

szkolnej prowadzona jest komputerowo w Microsoft Office Excel na podstawie imiennego 

wykazu dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia, w którym odnotowane są 

przypisy należności, odpisy za wyżywienie, naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty oraz 

ustalone jest saldo końcowe na każde dziecko i pracownika. W poszczególnych miesiącach 

stanowiący okres sprawozdawczości. 

2. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

szkoły. Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Dokonując 

wpłat, nie pomniejsza się ich o nieobecności, które dopiero mają nastąpić. 

3. Uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia za nieterminowość, zgłaszane jest 

to także wychowawcom i rodzicom. 

4. Wpłata dokonana po ustalonym terminie będzie skutkowała odsetkami ustawowymi. 

5. W miesiącu grudniu (koniec roku kalendarzowego) i czerwcu (koniec roku szkolnego) nie 

są uwzględniane odpisy, wyjątek stanowią wcześniej zgłoszone wycieczki szkolne. 

 

§ 5. 

Zwolnienie z opłat za posiłki 

1. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i uzasadnionych 

przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do posiłków (obiadów i 

kolacji) z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – w całości lub w części na podstawie 

decyzji wydanych przez ECUS - na podstawie obowiązujących przepisów pomocy 

społecznej.  

2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z opłat (obiady i kolacje) w całości lub w części, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek opiekuna prawnego, 

pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy – w takim wypadku odpłatność pokrywana 

jest z Fundacji PRO SCHOLAM. 

 

§ 6. 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 

2. O nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej powiadamiania 

się szkołę (przez dziennik elektroniczny LIBRUS na sekretariat szkoły do godziny 14.00). 



Odpisy dokonywane będą od dnia następnego, od dokonania zgłoszenia — licząc od daty 

zgłoszenia. W przypadku nie poinformowania odpis nie zostanie uwzględniony. 

3. W takiej sytuacji opłata uiszczona za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie 

zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu. 

4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

 

§7. 

Zasady zachowania na stołówce 

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej. 

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki 

dotyczącego przepisów bhp. 

3. W stołówce obowiązuje cisza. 

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

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

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

7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany 

zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

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

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

9. Nad bezpieczeństwem stołujących się dzieci czuwają wychowawcy świetlicy. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci zarządzenia 

zmieniającego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
Załącznik nr 1    

do zarządzenia nr    

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

Blankiet dla rodziców 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka na obiady w świetlicy SP Nr 1 w Elblągu w roku szkolnym ……………….. 

UWAGA!! 

NALEŻNOŚĆ NALEŻY WPŁACAĆ do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

– na rachunek bankowy szkoły nr 62 1020 1752 0000 0102 0231 2635  

w tytule wpisując „imię i nazwisko ucznia oraz klasę”. 
Prosimy o terminowe regulowanie płatności. 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 

W pierwszej kolejności na obiady będą przyjęte dzieci: 

 uczęszczające na świetlicę, 

 objęte opieką ECUS, 

 obojga rodziców pracujących, 

 rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

 pracowników szkoły. 

Informacja o terminie i wysokości opłat będzie wywieszana na tablicy informacyjnej szkoły, przekazywane 

przez LIBRUS oraz na stronie www.sp1.elblag.pl 
Zobowiązuje się rodziców do powiadamiania szkoły (przez LIBRUSA na sekretariat szkoły do godziny 14.00) 

o nieobecności dziecka na posiłkach. Odpisy dokonywane będą od dnia następnego, po dokonaniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie po godz. 14.00 przesuwa rozpoczęcie odpisu na kolejny dzień. W przypadku nie poinformowania odpis 

nie zostanie uwzględniony. 
U W A G A !  W  m i e s i ą c u  g r u d n i u  i  c z e r w c u  n i e  m a  o d p i s ó w .  

Zapisania dziecka na obiady lub rezygnacji z obiadów mogą dokonać tylko w formie pisemnej 

rodzice/opiekunowie. Wypisanie ucznia z obiadów następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

Blankiet dla szkoły 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka na obiady w świetlicy SP Nr 1 w Elblągu w roku szkolnym …………………… 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………… kl. ………………. 

Informacja o zatrudnieniu rodziców/opiekunów: 

Matka - pracuje/nie pracuje* 

Ojciec - pracuje/nie pracuje* 
UWAGA! 

Informacja o terminie i wysokości opłat będzie wywieszana na tablicy informacyjnej szkoły, przekazywane 

przez LIBRUS oraz na stronie www.sp1.elblag.pl 
KRYTERIA PRZYJĘĆ: 

W pierwszej kolejności na obiady będą przyjęte dzieci: 

 uczęszczające na świetlicę, 

 objęte opieką ECUS, 

 obojga rodziców pracujących, 

 rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

 pracowników szkoły. 

Zobowiązuje się rodziców do powiadamiania szkoły (przez LIBRUSA na sekretariat szkoły do godziny 14.00) o 

nieobecności dziecka na posiłkach. Odpisy dokonywane będą od dnia następnego, po dokonaniu zgłoszenia 

Zgłoszenie po godz.14.00 przesuwa rozpoczęcie odpisu na kolejny dzień. W przypadku nie poinformowania 

odpis nie zostanie uwzględniony. 
U W A G A !  W  m i e s i ą c u  g r u d n i u  i  c z e r w c u  n i e  m a  o d p i s ó w .  

Rezygnacja z obiadów przyjmowana będzie tylko na pisemny wniosek rodzica/opiekuna. Wypisanie ucznia 

z obiadów następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna  



Załącznik nr 2    

do zarządzenia nr    

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

 

 

Blankiet dla rodzica 

 

 

R E Z Y G N A C J A  

z korzystania przez dziecko z obiadów w świetlicy SP nr 1 w Elblągu 

 Z dniem ……………………………. rezygnuję z korzystania przez moje dziecko 

…………………………………………………………. z obiadów w świetlicy szkolnej SP nr 1 w Elblągu. 
  (imię i nazwisko dziecka) 
 

 

 

 
…………………………………… 

(Potwierdzenie przyjęcia rezygnacji  

przez szkołę – data i podpis) 

 

 

 

 

Blankiet dla szkoły 

 

 

R E Z Y G N A C J A  

z korzystania przez dziecko z obiadów w świetlicy SP nr 1 w Elblągu 

 Z dniem ……………………………. rezygnuję z korzystania przez moje dziecko 

…………………………………………………………. z obiadów w świetlicy szkolnej SP nr 1 w Elblągu. 
  (imię i nazwisko dziecka) 
 

 

 

 
…………………………………… 
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
…………………………………… 

(Potwierdzenie przyjęcia rezygnacji  
przez szkołę – data i podpis) 

 

 

 


