
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 

Podstawy prawne:  

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9  im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 

 inne akty prawne wprowadzane w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń np.: pandemia, klęska 

żywiołowa 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla 

uczniów oraz pracowników szkoły.  

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

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne  

b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy  

c) pracownicy zatrudnieni w szkole.  

3. Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych dla poszczególnych grup wiekowych. 

4. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10  każdego miesiąca.  

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie 

spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.  

6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce, szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.  

7. W przypadku nieplanowanej nieobecności w szkole (np. choroba) w celu dokonania odpisu należy 

zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 8:00 pod 

numerem tel. (77) 483 30 34 wew. 27 lub osobiście u intendenta stołówki.  Informacja na e- 

dzienniku nie będzie brana pod uwagę. 

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy (wycieczki, obozy sportowe, zielone 

szkoły, zawody) kierownik wycieczki powinien zgłosić ten fakt przynajmniej tydzień wcześniej.  

9. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.  

10. W przypadku dłuższego niż jeden miesiąc zalegania z opłatą uczeń lub pracownik traci prawo do 

korzystania z posiłków w stołówce szkolnej do czasu uregulowania zaległości.  

11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej 2 dni przed 

zakończeniem miesiąca.   

12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów w 

wyznaczonym miejscu przed stołówką.  

13. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje 

nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.  

14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.  

15. Na tablicy ogłoszeń obok stołówki oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest aktualny 

jadłospis na cały tydzień. 

16. W przypadku niedokonania wpłat za wyżywienie dziecka zostaną zastosowane przepisy Ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. dotyczące pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  

 

Ewaluacja dn., 28.02.2020 r. w zespole K. Pisula, E.Wilner, W Czapla 

 


