
Zegrze z dn. 30.08.2022 r. 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

                     SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEGRZU 

 

 

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej opracowano w oparciu o z art.106 ust.3 z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. z  poz. 1082) zgodnie z Zarządzeniem Nr. 

107/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.08.2021 r. 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ze  stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w  Zegrzu. 

 

2. Stołówka jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków 

    przygotowanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Zegrzu. 

 

3. Za stan stołówki i bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zegrzu. 

4. Za czystość pomieszczeń kuchni odpowiada kucharka. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 ORAZ  WYSOKOŚCI  OPŁAT 

 

 

1. Posiłki wydawane są w godzinach: 

11:30   –  11:50  –  klasy I,II,III 

12:00   –  12:20  –  klasy przebywające na świetlicy szkolnej. 

           12:25   –  12:45  –  klasy I,II,III 

            13:30   –  13:50  –  klasy IV, V,VI,VII,VIII  

  

      2.   Podczas wydawania posiłków w  stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

            spożywające posiłek. 

 

      3.   Posiłki wydawane są tylko w obecności pracownika szkoły wyznaczonego przez 

            Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu. 

 

      4.   Wszyscy korzystający ze stołówki Szkoły Podstawowej w Zegrzu  obowiązani są do   

zachowania ładu i porządku na stołówce. 

 

      5.   Korzystanie z posiłków w stołówce  Szkoły  Podstawowej jest odpłatne. 

 

      6.   Koszt posiłku uwzględnia: 

      -  koszty surowca tzw. wsad do kotła  - dla uczniów 



     - dodatkowo koszty funkcjonowania stołówki – dla pracowników Szkoły Podstawowej  w  

Zegrzu. 

 

7. 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. 

 

8. Wysokość opłaty za posiłek dla uczniów  Szkoły Podstawowej  w Zegrzu korzystających ze 

stołówki określa Dyrektor Szkoły z Radą Rodziców w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

 

9. Dopuszcza się , kupowanie pojedynczych  posiłków  pod warunkiem zgłoszenia tego faktu 

z dwudniowym wyprzedzeniem i dokonaniem opłaty na konto szkoły. 

 

10. Dopuszcza się możliwość wykupu wyłącznie zupy. Opłata w takim przypadku wynosi 30% 

kosztu jednego posiłku. 

 

11. Wysokość opłat za obiady dla uczniów  ze stołówki,  podaje do wiadomości Dyrektor 

Szkoły  każdego roku szkolnego, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.  

 

 

 Od  01.09.2022r. 

 
- cena zupy dla ucznia Szkoły  Podstawowej 1,50 zł. 
- cena obiadu dla ucznia Szkoły Podstawowej  5,00 zł. 
- cena obiadu dla ucznia Oddziału Przedszkolnego 4,50 zł. 
- cena obiadu z podwieczorkiem dla ucznia Oddziału Przedszkolnego  7,00 zł. 
- cena zupy dla ucznia Oddziału Przedszkolnego  1,50 zł. 
- cena podwieczorku dla ucznia Oddziału Przedszkolnego 2,50 zł. 

              

12. Korzystający z posiłków dokonują wpłaty za posiłki za dany miesiąc z góry, w terminie do 

24-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów/posiłków. Wyjątek 

stanowi płatność za wrzesień i styczeń. 

 

Wpłaty  należy dokonywać wyłącznie na wydzielony rachunek bankowy szkoły   94 8013 0006 

2007 0015 1207 0001.  

 

13. W przypadku nieobecności, korzystającemu ze stołówki przysługuje zwrot opłaty, 

proporcjonalny do liczby nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 

8:30 w danym dniu w formie: 

 

◼ zgłoszenia telefonicznego pod nr 22 765 40 81, 

◼ przez dziennik elektroniczny poprzez wiadomości wysyłane do p. Joanny Milewskiej, 

◼ osobiście w sekretariacie szkoły.  

 

14.  Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym 

miesiącu rozliczeniowym, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 13. 

 

15. Zmiany  w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w Zegrzu 

będą wprowadzane w formie aneksu .  

 



PROCEDURA ŻYWIENIA UCZNIÓW 

Z INYWIDUALNĄ DIETĄ POKARMOWĄ 

 

1. Za zgodą dyrektora, dopuszcza się żywienie dzieci z indywidualną dietą pokarmową. 

2. Warunkiem ubiegania się o obiady jest dostarczenie podania i zaświadczenia od 

lekarza prowadzącego lub dietetyka. 

3. Po uzyskaniu zgody, rodzic/opiekun prawny ustala z intendentem warunki żywienia, 

uwzględniające alergeny i indywidualne potrzeby pokarmowe dziecka. 

4. Bez spełnienia w/w warunków niemożliwe jest żywienie ucznia w stołówce szkolnej. 

 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT 

 

1. Z opłat za posiłki zwolnieni są uczniowie, zakwalifikowani do refinansowania tych opłat  

przez Ośrodki Pomocy Społecznej . 

2. Dyrektor szkoły może udzielić zwolnień z całości lub z części opłaty za korzystanie przez 

uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 


