
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU 

 
 I . UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, nauczyciele 

tej szkoły oraz pracownicy niepedagogiczni. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których 

dożywianie finansuje OPS. 

3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, 

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. 

4. Zapisów na obiady dokonuje się bezpośrednio u kierownika świetlicy przy ul. 

Mickiewicza 39 lub drogą mailową. Podpisaną i zeskanowaną Kartę zgłoszenia dziecka na obiady 

należy przesłać na adres: m.kowalska@sp4sandomierz.pl. 

 
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

 
1. Stołówka szkolna zapewnia ciepłe posiłki w formie jednodaniowego obiadu. 

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

wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

3. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty 

uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki. 

4. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł, dla nauczycieli szkoły 7,02 zł, a dla 

pracowników niepedagogicznych 7,02 zł plus VAT. 

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

 
III. OPŁATY 
 

1. Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki w okresach jednomiesięcznych do dnia 15 

dnia następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym 

osoba uprawniona korzysta ze stołówki, za wyjątkiem czerwca, kiedy to opłatę wnosi się do końca 

miesiąca.  

2. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego 

spowoduje naliczenie odsetek od należności cywilnoprawnych. Odsetki naliczane będą 

począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.  

3. Odpłatności za obiady można dokonać: 

- przelewem bankowym na konto: Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39, 

nr konta: 97942900042001000189330002; 

- gotówką u kierownika świetlicy do 3 dnia roboczego danego miesiąca.  

Obiady mogą być opłacane przez OPS zgodnie z wydaną decyzją. 

 
IV. ZWROTY ZA 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 musi być zgłoszona w sekretariacie lub w świetlicy szkolnej osobiście lub 

telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.  

3. Odliczeń dokonuje się w danym miesiącu. Informacja o bieżącym stanie konta będzie 

podawana za pomocą mediów elektronicznych – e-dziennika. 

4. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, 

chyba że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia zapłaty przez 

rodzica. 

5. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi 

kosztów. 

6. Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi uczniami mają 

obowiązek zgłosić ten fakt kierownikowi świetlicy lub pracownikom kuchni wcześniej (3 dni 

przed wycieczką/wyjściem) lub ustalić inną godzinę wydania posiłków uczniom. 

 
V. WYDAWANIE POSIŁKÓW 

 
1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:35 do 13:45 w czasie długich przerw zgodnie z 

wyznaczonym harmonogramem wydawania obiadów. 

2. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. 

obiad wydaje się zgodnie z ustaleniami. 

3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień. 

4. Kuchnia zastrzega sobie możliwość zmian w jadłospisie w ciągu tygodnia. 

5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją 

kosztów. 

6. Wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w 

odrębnym dokumencie, tj.  

 
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

 
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy  odnieść w wyznaczone miejsce. 

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwa 

kierownik świetlicy (klasy I – III) oraz wychowawca świetlicy (klasy IV – VIII). 

     
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin stołówki wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 31.08.2020 r. 

2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Funkcjonowania Stołówki Szkolnej przy 

Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu 

 
 

 
         
 


