
 
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 

 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie 

 
z dnia 01.09.2022r. 

 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania przez uczniów z posiłków w szkole. 
     
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 59 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
 
§ 1 

W  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych  wprowadza  się  Regulamin 
korzystania  z posiłków  przez  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Polskich  Olimpijczyków  
we Wschowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022           
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie  

 

§ 1 
Wstęp 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Szkole  –  rozumie  się  przez  to  Szkołę  Podstawową  Nr  1  im.  Polskich  Olimpijczyków  

we Wschowie. 
2. Stołówce  –  rozumie  się  przez  to  stołówkę  funkcjonującą  w  Szkole  Podstawowej  Nr 1                   

im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie. 
3. Posiłku – rozumie się przez to posiłek w postaci drugiego dania, gwarantowany przez 

szkołę w cenie będącej równowartością tzw. „wkładu do kotła”. 
4. Uczniach – rozumie się przez to uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków we Wschowie. 
5. Dyrektorze  –  rozumie  się  przez  to  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Polskich 

Olimpijczyków we Wschowie. 
 

§ 2 
Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów konsumujących obiad czuwają nauczyciele dyżurujący.  
2. Uczniowie korzystający z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie 

osobie wydającej posiłek imiennej karty obiadowej. 
3. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu na stołówkę osobom nie 

korzystającym z posiłków. 
4. W stołówce obowiązuje cisza. 
5. W  stołówce  zabrania  się:  biegania,  przepychania  oraz  utrudniania  innym  uczniom 

spożywania posiłku. Jakakolwiek przemoc słowna i fizyczna są podstawą do 
wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej. 

6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 
7. Po spożyciu posiłku  uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu. 
8. Za straty materialne wyrządzono celowo odpowiada uczeń - rodzice ucznia. 
9. Każdy uczeń korzystający z posiłków zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się 

w  stosunku  do  personelu  kuchni  i  obsługi  oraz  przestrzegania  regulaminu  stołówki 
szkolnej. 

§ 3 
  Uprawnienia do korzystania ze stołówki 
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów przygotowanych  
i  wydawanych przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu.  

2. Posiłki wydawane są  przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii 
oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki. 



3. Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych w godzinach: 
11.35-11.45 klasy I-IV, 
12.30-12.45 klasy V-VIII. 

4. Warunkiem  korzystania  z  posiłków  jest  złożenie  pisemnej    Deklaracji  korzystania  
z  obiadów  w  stołówce  szkolnej    i  dokonanie    terminowej  miesięcznej  wpłaty  za 
posiłki. 

5. Deklarację  można  pobrać  ze  strony  internetowej  www.sp1wschowa.pl  lub  odebrać 
osobiście w sekretariacie lub w stołówce. 

6. Deklarację  podpisuje się na dany rok szkolny lub na ustalony w deklaracji termin. 
7. Możliwe jest składanie deklaracji miesięcznych z wyszczególnionymi dniami 

spożywania posiłków. 
8. Deklarację  na  następny  miesiąc  należy  złożyć  do  28  dnia  miesiąca  poprzedzającego  

miesiąc korzystania z posiłków, wyjątek stanowią: 
- w przypadku posiłków za wrzesień – deklarację składa się do 5 września,   
- w przypadku posiłków za marzec – deklarację składa się do 26 lutego. 

9. Posiłek będzie wydawany po okazaniu imiennej karty obiadowej. 
10. Karty  obiadowe  wydawane  są  w  sekretariacie  po  dokonaniu  opłaty  miesięcznej  za 

posiłki. 
 

§ 4 
Odpłatność za obiady 

 

1. Cena 1 obiadu wynika z najkorzystniejszej oferty wyłonionej w Przetargu na 
wykonawcę usługi polegającej na „Przygotowywaniu, dowożeniu i wydawaniu 
posiłków uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków  
we Wschowie”. 

2. Wysokość opłaty za jeden posiłek dla ucznia obejmuje koszt produktów zużytych do 
przygotowania posiłku tzw. „wsad do kotła”. 

3. W roku szkolnym 2022/2023 cenę 1 posiłku ustala się na poziomie 10 zł. 
4. W  sytuacjach  wzrostu  kosztów  produktów  w  trakcie  roku  szkolnego  dopuszcza  się 

możliwość  zmiany  odpłatności,  po  poinformowaniu  korzystających  ze  stołówki  z  co 
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

5. Opłata    miesięczna  za  korzystanie  ze  stołówki  szkolnej    stanowi  iloczyn  opłaty  za 
jeden  posiłek  oraz  liczby  dni  w  danym  miesiącu,  w  którym  są  wydawane  posiłki  
i podawana będzie do 25 dnia poprzedzającego miesiąc żywieniowy. 
 

§ 5 
Opłaty 

 

1. Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby, które złożyły Deklarację, 
przelewem na rachunek szkoły w Banku Spółdzielczym we Wschowie                          
nr 48 8669 0001 0001 5323 2000 0004. 

2. Opłaty  są  dokonywane  w  okresach  miesięcznych  z  góry  w  terminie  do  28  każdego 
miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania posiłków. Wyjątek stanowią opłaty: 



za miesiąc wrzesień - do 5 września,    
za miesiąc marzec -  do 26 lutego. 

3. W  tytule  płatności  należy  wpisać  imię  i  nazwisko  dziecka,  klasę  i  miesiąc,  którego 
dotyczy wpłata. 

4. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadu                
w następnym miesiącu. 

5. W  przypadku  dokonania  wpłaty  mniejszej  niż  określona  zgodnie  z  §  3  pkt.  4  dla 
danego dziecka zostanie zamówiona taka ilość posiłków jaka wynika z opłaty. Jest to 
jednoznaczne z rezygnacją z posiłków w ostatnich dniach miesiąca. 

       
§ 6 

Zwroty za obiady 
 

1. Zwrot  kosztów  za  obiad  może  nastąpić  z  powodu  choroby,  wycieczki  lub  innych 
przyczyn losowych. 

2. Odpis  następuje  po  uprzednim  zgłoszeniu  tego  faktu  wyłącznie  drogą  mailową  na 
skrzynkę pocztową sekretariat@sp1.wschowa.pl do godz. 9.00 i jest naliczany od dnia 
następnego po dniu,  w którym przekazano informację. 

3. Kwota  zwrotu  opłaty  za  korzystanie  z  posiłków  stanowi  iloczyn  opłaty za  jeden 
posiłek oraz liczby dni nieobecności ucznia zgłoszonej zgodnie z pkt. 2. 

4. W przypadku zorganizowanych wycieczek i wyjść klasowych nieobecność 
zgłaszają wychowawcy klasy przynajmniej dwa dni wcześniej. 

5. Powstała  nadpłata  będzie  zwracana  na  rachunek  wpłacającego    do  ostatniego  dnia 
każdego miesiąca. 

6. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi 
kosztów. 
 

      § 7  
Postanowienia końcowe 

 

1. O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki w tym wysokości opłat 
wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku decyduje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie. 

2. Postanowienia  niniejszego  regulaminu,  aktualny  jadłospis,  opłatę  na  dany  miesiąc  
i  inne  ogłoszenia  dotyczące  stołówki    wywieszane  są    na  tablicy  informacyjnej,  na 
stronie szkoły  www.sp1wschowa.pl oraz poprzez e-dziennik. 

3. Wszelkie  zmiany  do  niniejszego  regulaminu  wymagają  zmian  pisemnych  w  formie 
aneksu.  

 
   


