
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 

im. Polskich Olimpijczyków 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych 

przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu. 

3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły i Intendenta. 

4. Opłatę za posiłek w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów 

produktów (tzw. wsad do kotła) dla uczniów tj. 3.30zł, dla pracowników 

     o dodatkowy koszt utrzymania stołówki tj. 4,80zł. 

5. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej. 

6. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc 

umieszczana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły. 

 

Informacja dotycząca formy płatności za obiady 
 

1. Wpłaty za obiady dokonujemy od 1 do 10 dnia danego miesiąca 

2. Opłatę za posiłki wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy           

Zespołu  Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 

Wołomin ul. Ogrodowa 4 Nr konta 85 1240 6074 1111 0010 3689 5055 

 

W tytule wpisujemy: 

a. Imię i nazwisko dziecka. 

b. Klasę (szkoła podstawowa/ gimnazjum). 

c. Liczba obiadów. 

d. Miesiąc i rok. 

e. W przypadku, kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy 

je wymienić w tytule przelewu. 

3. Osoby dokonujące wpłaty zobowiązane są do okazania intendentce dowodu 

wpłaty, na podstawie, którego zostanie wydana ,, Karta obiadowa” 

upoważniająca do wstępu na stołówkę szkolną. 

 

Zapisywanie na obiady: 
1. Uczniów, którzy chcą korzystać ze stołówki szkolnej należy zgłosić 

osobiście do intendenta szkoły. 

2. Wykonywanie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady. 

3. Kwota przekazu na konto musi być zgodna z kwotą wskazaną przez 

intendenta szkoły. 

4. Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. 

 



Wypisywanie z obiadów: 
1. Informację o rezygnacji korzystania z obiadów należy zgłosić intendentowi 

najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są 

posiłki. 

Wydawanie posiłków: 
1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:15 do godz.14:00. 

2. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnej karty obiadowej. 

3. W przypadku zagubienia karty obiadowej uczeń nie otrzymuje duplikatu 

karty, obiad może spożywać po godzinie 13:30. 

4. Stołówka nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos. 

Zwroty za niewykorzystane obiady 
1. W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp.                           

o nieobecności uczniów powiadamiają intendenta  organizatorzy imprezy 

na 2 dni przed planowaną nieobecnością – należy przedłożyć imienną listę 

uczestników imprezy. 

2. Odliczenia za obiady z powodu nieobecności ucznia mogą być dokonane 

wyłącznie w dniach następujących – po dniu zgłoszenia nieobecności 

intendentowi. 

3. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone nie w    

terminie. 

4. Zgłoszona nieobecność może być odliczona dopiero w następnym 

miesiącu. 

5. Informujemy iż, w miesiącach : grudniu i czerwcu nie ma odliczeń           

za obiady. 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej 
1. Uczniowie w czasie przerwy obiadowej ustawiają się w kolejce zgodnie    

z harmonogramem wydawania obiadów – I przerwa edukacja 

wczesnoszkolna, II przerwa SP klasy IV-VI, III przerwa klasy VII i Gim. i 

są wpuszczani na stołówkę  przez intendentkę lub innego wyznaczonego 

pracownika. 

2. W wyjątkowych przypadkach na przerwy obiadowe mogą być wpuszczani 

uczniowie z innych klas z powodu zmiany planu lekcji, wyjścia, 

wycieczki, zawodów.  

3. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w pomieszczeniu 

stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom 

uczniów. 

4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia 

kurtek w szatni, a tornistrów na zewnątrz stołówki. 

5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie- Nie 

krzyczą, czekają spokojnie w kolejce, nie rozrzucają jedzenia.  

Obowiązuje również schludny wygląd (długie włosy należy związać). 

6. Nadzór nad uczniami w stołówce szkolnej sprawuje w miarę potrzeb 

wyznaczony nauczyciel. 

7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone 

miejsce. 

 


