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PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

im. Ignacego Daszyńskiego 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu 

 

1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, dzieci  

z oddziałów Publicznego Przedszkola Nr 9 mające oddziały w budynku szkoły, 

nauczyciele i pracownicy szkoły, uczestnicy półzimowiska i półkolonii. 

Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których 

dożywianie finansuje: MOPS, GOPS, Fundacje, Rada Rodziców, Szkoła, sponsorzy. 

Osobom nieupoważnionym (rodzicom, dzieciom nie korzystającym z obiadów) wstęp 

na teren stołówki jest ZABRONIONY!!! 

2. Odpłatność za obiady 

Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu  

z Organem Prowadzącym na podstawie wyliczeń średniej stawki żywieniowej  

z 10 - dniowego jadłospisu. 

Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego. 

Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do 

przygotowania posiłku - koszt wsadu do kotła. 

Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu 

produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania  

i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad. 

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany – zwiększenia odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze 

stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.  

Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc 

żywieniowy (najczęściej jest to ostatnie 3 dni każdego miesiąca). W sytuacjach 

wyjątkowych i po uprzednim poinformowaniu np. telefonicznie termin może ulec 

zmianie. W przypadku spóźnienia z opłatą po ustalonym terminie wpłaty na obiady 

będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku 

rozpocznie się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia (kwota wpłaty będzie 

wtedy naliczona od dnia rozpoczęcia żywienia do końca miesiąca). 

Wpłaty na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godz. od 7
30

 do 14
30

.  

Informacja o wpłatach na obiady widnieje na stronie internetowej naszej szkoły, na 

drzwiach sekretariatu i drzwiach wejściowych do szkoły oraz przy wejściu na 

świetlicę szkolną. 
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3. Zwroty za obiady 

Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, 

lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub 

dłużej. 

Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły albo u intendenta osobiście 

lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9
00

 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. 

Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady następuje w ostatnich dniach danego 

miesiąca. 

W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na obiady 

zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach tygodnia, wówczas kwota wpłaty na 

obiady jest pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. 

Z obiadów mogą korzystać uczniowie, którzy opuścili obiad z powodu nieobecności 

lub choroby. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć 

dziecku w domu. 

4. Wydawanie posiłków 

Posiłki wydawane są w godzinach: od 11
20

 do 13
00

. 

W stołówce wywieszony jest jadłospis na 2 tygodnie zatwierdzony przez Dyrektora 

Szkoły, kucharza i intendenta. W wyjątkowych przypadkach poszczególne dni 

żywienia zawarte w jadłospisie mogą ulec zmianie bądź zamianie. 

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją 

kosztów. 

5. Zasady bezpieczeństwa w stołówce 

Uczniowie klas od 1-6 po wejściu na stołówkę ustawiają się w kolejce biegnącej 

wzdłuż ściany przy wejściu i indywidualnie podchodzą do okienka po porcję obiadu. 

Opiekę nad tymi klasami sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem 

dyżurów. 

Uczniowie klas 0 przyprowadzani są na stołówkę przez wychowawcę, siadają przy 

stolikach i czekają, aż nauczyciel przyniesie dla nich posiłek do stolika. 

Po skończonym posiłku każdy uczeń indywidualnie odnosi naczynia w wyznaczone 

do tego celu miejsce (do okienka), podsuwa po sobie krzesełko, po czym opuszcza 

pomieszczenie stołówki. 

 

 

Regulamin stołówki szkolnej obowiązuje od dnia 21.04.2015r. 


