
 
ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock;   
tel.: 22 788-64-61;   
e-mail: sp3@oswiata-otwock.pl;    www.gm3otwock.pl 

 

1 
 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  w Szkole  Podstawowej nr.3  

w Otwocku 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. , poz.59)-art.106 

 

  I .  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 z niej. 

3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie jednodaniowego obiadu.  

4. Posiłki są  przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 

II.   Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej: 

       Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr.3 w Otwocku wnoszący opłaty indywidualne oraz których 

dożywianie refunduje MOPS lub inne upoważnione podmioty. 

2. Nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr.3 w Otwocku wnoszący opłaty 

indywidualnie. 

III.    Zapisy/rezygnacja 

1. Zapisu na obiady dokonuje się poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej na stronie 

internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły . 

2. Zapisy na obiady odbywają się na początku i w trakcie roku szkolnego. 

3. Dokonanie opłaty za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady. 

4. Rezygnacja z posiłków wymaga jest w formie pisemnej, dostarczona osobiście 

 lub przesłana na e-mail.  sp3@oswiata-otwock.pl intendent.sp3@vp.pl  

5. Decyzję o rezygnacji z posiłków należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, 

w którym spożywane są posiłki .W przeciwnym razie rodzice/opiekunowie będą obciążeni 

kosztem obiadów w następnym miesiącu. 
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IV.     Wydawanie posiłków: 

1. Za  wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej. 

2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno -wychowawczych zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Obiady wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, tj. w godz.11.30-13.50 

 w trakcie przerwy obiadowej oraz w trakcie trwania  zajęć dla uczniów oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej. 

4. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie. 

5. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na drzwiach stołówki oraz podany na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Posiłki szkolne są zgodne z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 

7. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. 

V.      Odpłatność za obiady: 

1. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. 

2. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zużytych produktów do 

przygotowania posiłków. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów  w trakcie roku szkolnego 

dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności,  po wcześniejszym poinformowaniu korzystających 

ze stołówki. 

3. Odpłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczbę dni żywieniowych w 

danym miesiącu .Obiady opłacamy „Z GÓRY’ czyli do ostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc za który opłata jest wnoszona. Datą dokonania płatności jest data 

zaksięgowania kwoty na koncie szkoły.  

4. Wpłat za obiady dokonujemy tylko przelewem na konto .Informacje dotyczące numeru konta 

banku prowadzącego rachunek, na który należy wpłacać opłaty za obiady oraz wysokość opłat za 

dany miesiąc są umieszczone na drzwiach stołówki szkolnej  oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Rodzic/opiekun prawny odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.  W 

przypadku odliczeń prawidłową kwotę wpłaty rodzic/opiekun prawny ustala z intendentem.  

VI.     Zwroty za obiady: 

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

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej z posiłku wynosi jeden 

dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności . 

2. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godz.8.30 danego dnia w sekretariacie lub u intendenta 

osobiście bądź telefonicznie. Przy zgłaszaniu nieobecności należy podać imię i nazwisko, klasę 

ucznia oraz datę nieobecności. 
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3. Tylko na tej podstawie należność za odwołane obiady zostaje naliczona na poczet opłaty na 

następny miesiąc. Należność tą należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie 

wpłaty za kolejny miesiąc(wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem w celu uzgodnienia 

kwoty do zapłaty).Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega 

zwrotowi kosztów. 

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole grupy uczniów lub klasy wyjścia/wycieczki oraz 

zawody wychowawca klasy bądź opiekun grupy  powinien zgłosić  ten fakt (3 dni przed 

planowanym wyjściem/wyjazdem) przekazując  do kuchni listę uczniów ,bądź  ustalić inną 

godzinę wydania posiłku uczniom .Jeżeli wyjście/wyjazd nie zostanie zgłoszony organizator ponosi 

koszty obiadów danej klasy/grupy uczniów. 

5. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną. 
Szkoła nie stosuje umorzeń, a każda zaległość jest egzekwowana od osoby zalegającej z opłatą. 
Ustalenia wysokości wpłaty można dokonać drogą mailową wysyłając zapytanie na adres e-mail. 
intendent.sp3@vp.pl  (w temacie proszę wpisać nazwisko dziecka i klasę) lub przez dziennik 
elektroniczny. 

VII.   Zasady zachowania w stołówce szkolnej: 

1. Po odbiór posiłków uczniowie ustawiają się w kolejce. 

2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają 

stołówkę. 

4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie nauczyciele, i 

pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego na stołówce, 

intendenta szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły 

5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: 

 Zachowania  czystość a w szczególności przed posiłkiem umyć ręce 

 Kulturalnego spożywania posiłku 

 Zachowywania ciszy podczas spożywania posiłku(nie rozmawiać głośno, nie używać 

wulgaryzmów ,obrzydzających jedzenie słów ,gestów i odgłosów) 

 Zostawić po sobie porządek(odnieść talerze , zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim} 

 Używać naczyń i sztućców wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

 Pozostawić wierzchnie okrycie w szatni ,a plecaki i torby składać w wyznaczonym miejscu na 

stołówce 

6. Zabrania się w stołówce szkolnej: 

 Pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

 Wnoszenia na stołówkę własnych środków spożywczych 

 Biegania ,popychania , szarpania 

 Niszczenia mienia stołówki  

 Korzystania z urządzeń technicznych tj. telefonów , tabletów ,laptopów itp. 

W przypadku nierespektowania  wyżej wymienionych zasad będzie poinformowany wychowawca 

,rodzice/opiekunowie prawni oraz Dyrektor Szkoły.  
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Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać regulaminu stołówki i zasad dobrego zachowania się 
na stołówce szkolnej, mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z obiadów. 
 
VIII.     Postanowienia końcowe: 

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr.3 w 

Otwocku osoby nie stołujące się nie będą mogły korzystać z posiłków. 

2. W sprawach związanych z działalnością stołówki nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr.3 W Otwocku. 

3. Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2020r 
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