
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 

w Rudzie Śląskiej nr 16/2019/2020 

z dnia 31.08.2020 

Regulamin Stołówki Szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy 

w Rudzie Śląskiej 

 

Na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo Oświatowe  

( tekst jednolity Dz.U.  2020 Poz. 910)  

 
§ 1 

 

Postanowienia ogólne 
 
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas 

dwóch przerw obiadowych ( 12 25, 13 30 ), a w przypadku zgłoszonych wcześniej 

wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach od 

11 30 do 14 00. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące 

stołówki szkolnej zamieszczone są na stronie internetowej szkoły www.sp23.pl oraz na 

tablicy informacyjnej. 

 
§ 2 

 
Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 
 

1. Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie 

złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów  „Karty zgłoszenia dziecka do 

korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” – dostępnej w sekretariacie, u intendenta 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1)  uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne, 

2) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane przez MOPS lub sponsorów, 

3) pracownicy szkoły. 

http://www.sp23.pl/


§ 3 
 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 
 
 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej: 

1) opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi 4,50zł i stanowi koszt produktów 

wykorzystanych do przygotowania posiłku, 

2) opłata za jeden posiłek dla pracownika –15,00zł, co stanowi sumę kosztu produktów 

wykorzystanych do przygotowania posiłku -4,50zł oraz skalkulowany koszt 

przygotowania obiadu – 10,50zł 

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę. 

3. Pracownicy, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty 

uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki 

szkolnej za okres 12 miesięcy wstecz począwszy od sierpnia roku poprzedzającego dany 

rok kalendarzowy w przeliczeniu na  wydany obiad. 

4. Do kosztów utrzymania stołówki zaliczane są: 

1)  Koszty związane z zatrudnieniem pracowników stołówki:  wynagrodzenia  

i pochodne, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich, szkoleń, świadczeń BHP, 

2) Koszty związane z obsługą stołówki (1/16 etatu konserwatora oraz 1/16 etatu 

głównego księgowego): wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, koszty badań 

lekarskich, świadczeń bhp), 

3) Koszty zużytych na potrzeby kuchni środków czystości, materiałów biurowych, 

4) Koszty mediów: wody, energii elektrycznej, gazu. 

5. Ceny zostaną skalkulowane przy zastosowaniu współczynnika wzrostu wynagrodzeń  

i współczynnika wzrostu cen ustalonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 

 

§ 4 
 

Wnoszenie opłat za posiłki 
 
 

1. Opłaty za obiady uczniów wnosi się na konto bankowe szkoły: 

ING Bank Śląski 42 1050 1214 1000 0023 5592 0220.  

2. Opłaty za obiady pracowników wnosi się na rachunek bankowy szkoły: 

ING Bank Śląski 42 1050 1214 1000 0023 5592 0220 – koszt wsadu do kotła -4,50zł oraz 

 na rachunek bankowy  dochodów własnych ING Bank Śląski 41 1050 1214 1000 0023 5592 

0238 – koszt przygotowania posiłków 10,50zł. 



3. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka/ imię i nazwisko 

pracownika a w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – dodatkowo wyszczególnić dni, 

 w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu i dni za które dokonano odliczenia. 

4. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 15 dnia każdego 

miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na wskazany rachunek bankowy.  

5. Wysokość należności za obiady w danym miesiącu będzie podawana na stronie 

www.sp23.pl oraz na tablicy ogłoszeń . 

6. W stosunku do rodzica/ opiekuna prawnego uchylającego się od regulowania opłat za 

obiady dziecka zostanie wszczęte postępowanie mające na celu dochodzenie należności.   

 
 

§ 5 
 

Zwroty za niewykorzystane obiady 
 
 

1. Rezygnację z  obiadu w przypadku nieobecności dziecka należy zgłosić osobiście 

 lub telefonicznie (32 240 82 00) najpóźniej do godziny 14 00  ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego nieobecność.  

2. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego 

miesiąca. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez 

pomniejszenie wpłaty na kolejny miesiąc. 

3. W miesiącu czerwcu oraz grudniu wszelkie nadpłaty zostaną zwrócone na rachunek 

bankowy, z którego dokonywane są wpłaty. 

 
 

 

§ 6 
 

Zasady zachowania na stołówce 

 

1. W związku z wymogami sanitarnymi osobom nieuprawnionym do korzystania ze 

stołówki szkolnej  zakazuje  się  wstępu do niej.   

2. Uczeń  zobowiązany  jest  przed  posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu 

stołówki dotyczącego przepisów BHP.  

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.  

4. Naczynia po spożyciu  posiłku  powinny  być odstawione  w wyznaczonym miejscu.  

5. W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany 

zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.  

 

http://www.sp23.pl/


 
 
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 23 w Rudzie Śląskiej.  

2. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 roku. 

 
 

 
 
 
 


