
 

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej w Cerekwicy 
 
 

§ 1 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 106  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego, 

a kończy wydawanie obiadów w przeddzień zakończenia roku szkolnego. 

3. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i 
przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki 
korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce 
szkolnej. 

5. Niniejszym regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do 
publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę. 
 

§ 3 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 
 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
a) uczniowie Szkoły Podstawowej w Cerekwicy, 

b) pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy. 

 

§ 4 

Odpłatność za obiady 

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowywane przez firmę cateringową, którą 
wybiera Rada Rodziców Szkoły. 

2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez firmę cateringową. Cena może ulec zmianie 
w związku z podwyżkami cen żywności, lub wzrostu innych kosztów związanych z 

przygotowanie posiłku – korzystający zostaną powiadomieni o tym fakcie z 

miesięcznym wyprzedzeniem. 
 

§ 5 

Wnoszenie opłat za obiady 

1. Firma cateringowa udostępnia aplikację, w której rodzice mogą zamawiać i opłacać 
posiłki dla swoich dzieci. Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy 

korzystają z tej samej aplikacji z zastrzeżeniem, że mogą zamawiać posiłki jedynie na 
własny użytek. 

 



 

2. Odpłatność za posiłki regulowana jest z góry zgodnie z aplikacją. 
3. Niewykorzystanie opłaconych posiłków nie uprawnia do zwrotu wpłaconych 

środków. 
 

§ 6 

Zasady zachowania w stołówce 

 

1. Obiady wydawane są w godzinach 11.00 - 14.30, w szczególnych wypadkach na 

wynos (tylko we własnych naczyniach) do 15.00. 

2. Osoby korzystające ze stołówki muszą stosować się do poleceń osób organizujących 
wydawanie posiłków. 

3. Po stołówce poruszamy się z należytą ostrożnością i spokojem. 
4. Przed i po spożyciu posiłku obowiązkowo myjemy ręce. 
5. W stołówce obowiązuje jedna kolejka. 

6. W czasie spożywania posiłków należy zachowywać się kulturalnie, zgodnie z 

obowiązującymi ogólnymi zasadami. 
7. W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad tylko jeden raz.  

8. Po spożyciu posiłku należy odłożyć naczynia na przygotowane wózki. 
9. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w jadalni osobom, które ich nie 

spożywają, w tym również rodzicom uczniów. 

10. Osoby korzystające ze stołówki ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z 
premedytacją. W przypadku kiedy działanie dotyczy uczniów, odpowiedzialność 
ponoszą rodzice. 

11. Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są do przestrzegania nadrzędnych zasad 
bezpieczeństwa związanych z panującymi norami sanitarno-epidemiologicznymi. 

12. Nad bezpieczeństwem osób korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący 
nauczyciele i pracownicy obsługi. 

13. Do stołówki przychodzimy bez dodatkowych rzeczy. 

14. Dyrektor może odmówić zapisu na uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady 
kulturalnego spożywania posiłków.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor 

szkoły. 

2. Za szkody, wypadki wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu dyrektor 
szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Wszelkie zastrzeżenia lub uwaga można zgłaszać bezpośrednio u dyrekcji szkoły lub 
na adres: dyrektor@zsp-cerekwica.pl 
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