
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty art. 67a ust.3 (tekst jednolity Dz. U z 2004r, Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami) z dnia 7 września 1991 roku. 

§ 1 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach. W szkole istnieje możliwość 

korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek dziennie. Żywienie w szkole prowadzi 

Miejska Kuchnia Cateringowa. 

§ 2 

Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez Miejską Kuchnię Cateringową 

wydawanych   w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

 

a)      uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

b)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR 

c)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS. 

§ 3 

Uczniowie mogą korzystać dziennie z jednego posiłku – obiadu (zupa, drugie danie, 

podwieczorek i napój). 

§ 4 

Posiłki wydawane są w następujących godzinach: 

a) od godz. 11.15 do godz.11.40 (25 min - uczniowie klas I-III) 

b) od godz. 11.40 do godz.12.10 (25 min - uczniowie klas I-III) 

c) od godz. 12.35 do godz.13.00 (25 min - uczniowie klas I-III) 

e) od godz. 12.10 do godz.12.30 (20 min – uczniowie klas IV – VI) 

e) od godz. 13.15 do godz.13.35 (20 min – uczniowie klas VII –VIII) 

 

 



§ 5 

1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne. 

2. Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły poprzez wywieszenie  

na tablicy ogłoszeń. 

3. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z różnych źródeł: 

a) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia,  

b) ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla osób będących w trudnej sytuacji 

materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych  

na podstawie decyzji  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

c) ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób będących w trudnej sytuacji 

materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych  

na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 6 

 Koszt  dziennego posiłku ustala dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach. 

§ 7 

Uczniowie wykupują obiady na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków  

do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, a w miesiącu wrześniu do 10 września. 

§ 8 

Żywienie  rozpoczyna się za 2 dni robocze po uiszczeniu opłaty za obiady w danym miesiącu. 

Dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez MOPR i GOPS objęte są dożywaniem  

w okresie zgodnym z  decyzją MOPR - u i GOPS - u  począwszy od drugiego dnia roboczego 

od daty wpływu decyzji do sekretariatu szkoły. Za dostarczenie decyzji do szkoły 

odpowiedzialni  są rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

§ 9 

Opłaty ustalone w niniejszym regulaminie w § 6 wnosi się od pierwszego dnia ostatniego  

tygodnia poprzedniego miesiąca do końca pierwszego tygodnia bieżącego miesiąca  

w sekretariacie szkoły. Wpłaty są przyjmowane w godz.:  8.00 – 10.00 oraz 13.00 - 15.00. 

§11 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności,  

wyłącznie na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoły. 

 

 



§12 

1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej 

 uprawnionych do korzystania z posiłków. 

2. W trakcie wydawania posiłków w części stołówki przeznaczonej do spożywania posiłków 

mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia. 

3.  Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają  nauczyciele pełniący 

dyżur. 

4. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub 

prezentować innych niestosownych zachowań. 

5. Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca. 

6. Jadłospis na cały tydzień znajduje się  na tablicy informacyjnej w stołówce. Jadłospis ustala 

intendent Miejskiej Kuchni Cateringowej zgodnie z zasadami HACAP. 

7. Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu  

do  szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 39. 

§ 13 

W przypadku nieobecności ucznia  korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi 

podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku. Zwroty odliczane będą tylko 

wtedy, gdy rodzic (prawny opiekun) poinformuje  o tym fakcie osobiście lub telefonicznie 

szkołę dwa dni robocze wcześniej do godziny 9:00. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie  

w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia korzystającego z posiłku w stołówce 

szkolnej. 

§ 14 

Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu 

rozliczeniowym, jeżeli został  spełniony warunek wymieniony w § 13.  

§ 15 

W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole przygotowany dla niego posiłek 

można odebrać ,,na wynos” w godzinach wymiennych w § 4. Niewykorzystany posiłek 

będzie proponowany chętnym uczniom. 

§16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.09.2019r. 

 


