
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 67  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  

im. Jacka Kuronia w Poznaniu.   

 

Uchwalono na podstawie:  

1) art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

2) art. 106a z 1 września 2022 r.  – Prawo oświatowe, 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji 

zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju 

uczniów. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze 

stołówki.  

3. Posiłki przygotowywane i wydawane są na miejscu przez firmę 

cateringową ALIMPEX w czasie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych podczas przerw obiadowych. 

4. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające 

wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów 

wykonawczych do tej Ustawy. 

 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

 

1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne, 

2) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie 

decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów, 

3) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,  

4) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za 

zgodą dyrektora szkoły. 

 

 



 

§ 3. 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego 

obiadu.  Ustalone wysokości opłat za ciepły  posiłek:  

I i II danie - 15 zł,                 II danie - 12 zł                    I danie zupa - 3 zł 

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej 

ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do 

przygotowania posiłku. 

4. 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. 

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego 

dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu 

korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 4. 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 

1. Wpłatę za miesiąc wrzesień 2022 należy dokonać do 10.09.2022. 

2. Wpłaty za pozostałe miesiące należy dokonywać do 5-go na rachunek 

bankowy 

ALIMPEX Aleksandra Stocka 

PKO BP V/O Poznań  

94 1020 4027 0000 1502 0293 66 23 

w tytule przelewu należy wpisać:  imię, nazwisko, klasę, rodzaj posiłku 

oraz miesiąc. 

3. Informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oraz wysokość wpłat 

na każdy miesiąc są umieszczone na tablicy informacyjnej, stronie 

internetowej oraz informacji udziela właściciel firmy ALIMPEX  nr tel. 

608 552 872. 

 

 

 

 

 

 



§ 5. 

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. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej 

należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu 

nieobecności do godziny 8.00. 

3. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki  

w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej 

wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu. 

 

§ 6. 

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. 

 

§ 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 

pisemnego aneksu. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2022. 



 


