
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

1. Zarządzenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinienr 09/02/ZSS/2011-12 z 

dnia 12 września 2011 w sprawie Regulaminu stołówki szkolnej. 

2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAw Społecznej Szkole Podstawowej im. 

Rady Europy Lubinie obowiązujące od 1 września 2020 r. 

 

II.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:  

 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

placówek,  dla których organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe nr 59 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie, to jest: 

• Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy  w Lubinie . 

• Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie. 

2. Rodzic wypełnia „Deklarację korzystania z obiadów szkolnych” na której zaznacza 

jedną z opcji.  

a) roczna –na dany rok szkolny 

b)  miesięczna – na dany miesiąc 

c) rezygnacja  z obiadów – w danym roku szkolnym  

3. Deklarację roczną wypełnioną na pierwszym zebraniu z rodzicami oddaje się 

wychowawcy klasy. Deklarację roczną lub  miesięczną wypełnioną w późniejszym 

terminie oddaje się bezpośrednio  sekretarzowi szkoły. 

4. Deklarację miesięczną należy złożyć najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca. 

III. Obowiązki i prawa osób korzystających ze stołówki pracowników kuchni  

Każda osoba przebywająca na stołówce ma prawo do poszanowania godności osobistej i 

spożywania posiłku w kulturalnej atmosferze oraz w bezpiecznych warunkach.  

A. Obowiązki pracowników kuchni  

1. Pracownicy kuchni odpowiadają za organizację bezpiecznego i sprawnego wydawania 

posiłków oraz odbioru brudnych naczyń. 

2. W sytuacji, gdy na stołówce nie ma nauczyciela dyżurującego, pracownicy kuchni nie 

wpuszczają uczniów na stołówkę.  

3. Każdy pracownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej 

higieny podczas prac porządkowych na terenie szkoły, przygotowywania posiłków, ich 

wydawania i w trakcie sprzątania powierzchni stołówki i kuchni. 

4. Wszystkie stanowiska pracy mają być na bieżąco myte i dezynfekowane. 



5. Prace porządkowe na terenie kuchni i stołówki są codziennie odnotowywane i 

podpisywane  przez pracownika na odpowiednio przygotowanym formularzu. 

6.  Prace porządkowe  monitorowane są codziennie przez dyrektora szkoły oraz kierownika 

administracji. 

7. Wszystkie opakowania produktów przed ich otwarciem należy bezwzględnie umyć w 

ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. 

8. Cały sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce winny być na bieżąco myte ciepłą 

wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane. 

9. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. 

10. Poręcze krzeseł przy stolikach oraz blaty stołów, na których spożywane są posiłki należy 

bezwzględnie myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekować po wyjściu 

każdej grupy dzieci ze stołówki. 

11. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. 

12. Każdy pracownik kuchni, na czas pandemii, ma obowiązek zapoznać się z Wewnętrznymi 

Procedurami Bezpieczeństwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w  

Lubinie. 

B. Obowiązki nauczyciela dyżurującego w trakcie przerwy śniadaniowej i obiadowej  

1. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie rozpocząć dyżur na stołówce. 

2. Nauczyciel nie wpuszcza uczniów na stołówkę, dopóki nie zostaną zdjęte krzesła ze 

stołów.  

3. Nauczyciel pilnuje, aby uczniowie wchodzili na stołówkę i opuszczali ją zgodnie z 

harmonogramem oraz zasadami bezpieczeństwa.  

4. Nauczyciel odpowiada za ład i porządek w strefie spożywania posiłków.  

5. Po spożytym posiłku nauczyciel sprawdza, czy stoły są czyste, odniesione zostały 

wszystkie naczynia.  

6. Nauczyciel wyciąga konsekwencje w stosunku do uczniów, gdy naruszają regulamin 

stołówki np. krzyczą, przepychają się, wylewają napoje na stoły lub podłogę i itp.  

7.  Nauczyciel nadzoruje pracę dyżurnych.  

C. Obowiązki uczniów  

1. Uczeń oczekujący na wejście do stołówki oraz przebywający na stołówce jest 

zobowiązany zachowywać się kulturalnie, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i 

dostosowywać się do poleceń pracowników kuchni, dyżurującego nauczyciela, oraz 

uczniów pełniących dyżur na stołówce. 

2. Uczniowie zajmują miejsce w kolejce bez przepychania się i czekają na wydanie posiłku.  

3. Uczniowie spożywają posiłki i desery na stołówce w ciszy, zgodnie z zasadami 

zachowania się przy stole.  

4. Po skończonym posiłku uczniowie mają obowiązek odnieść swoje naczynia i sztućce do 

wyznaczonego miejsca oraz posprzątać miejsce, przy którym spożywali posiłek.  

5. Uczniowie, którzy spożyli posiłek opuszczają stołówkę.  

 



 

D. Obowiązki dyżurnych  

1.  Dyżurni wspierają nauczyciela w nadzorze przestrzegania powyższych zasad przez 

pozostałych uczniów oraz stosują się do poleceń obsługi kuchni i  dyżurującego 

nauczyciela.  

2. Uczniowie dyżurujący mają prawo wnioskować do nauczyciela dyżurującego o 

wyciągniecie konsekwencji w stosunku do ucznia łamiącego regulamin stołówki. 

3. Na czas pandemii  COVID-19 uchyla się punkty od 4  do  7. 

4. Dyżurni przynoszą dzbanki z napojami, wazy oraz koszyki z pieczywem do 

wyznaczonego sektora.  

5. Dyżurni uzupełniają dzbanki z napojami i wazy w trakcie posiłków  

6. Po spożytym posiłku dyżurni odnoszą dzbanki, wazy i koszyki na pieczywo, wycierają 

stoły..  

7. Dyżurni zobowiązani są również do odbioru i rozdania deserów. Nie odebrane desery 

należy oddać pracownikom kuchni.  

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie 

 dwudaniowego obiadu z deserem dla  Społecznej Szkoły Podstawowe  w Lubinie  

 dziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla Społecznego 

Przedszkola Montessori. 

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora placówki w porozumieniu z Radą 

Rodziców oraz Organem Prowadzącym.  

3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem Dyrektora Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Lubinie dla uczniów szkół i jej pracownikóworaz zarządzeniem 

Dyrektora Społecznego Przedszkola Montessori.  

4. Cena posiłków obejmuje koszt produktów zużytych do ich przygotowania – koszt wsadu 

do kotła.  

5. W przypadku wzrostu kosztów produktów, z których przygotowywane są posiłki w 

trakcie roku szkolnego, dopuszcza się zmianie  odpłatności za posiłki. O zmianie 

odpłatności za posiłki należy poinformować osoby korzystające z miesięcznym 

wyprzedzeniem.  

6. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest w kasie placówek korzystających z 

posiłków lub przelewem na rachunek bankowy placówek, do 5 –go dnia każdego 

miesiąca. Na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.  

Nr konta - 62 8669 0001 2031 0314 1416 0001  

7. Wpłaty u kasjera placówki potwierdzone są ponumerowanym, opieczętowanym i 

podpisanym przez kasjera placówki dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, 

kopia pozostaje do rozliczenia w kasie.  

8. Sekretarz placówki posiada listy imienne osób korzystających z posiłków. Na koniec 

miesiąca sekretarz placówki sporządza w trzech egzemplarzach imienne miesięczne 



zestawienie zgłoszonych do kuchni obiadów. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji 

placówki, drugi otrzymuje księgowy a trzeci kasjer. Kasjer na tej podstawie przyjmuje 

opłaty za posiłki lub informuje rodziców o kwocie do zapłaty za dany miesiąc. Ręczne 

poprawki na zestawieniu mogą być dokonane wyłącznie przez sekretarza szkoły, przez 

skreślenie błędnego wpisu, naniesienie poprawnego oraz opatrzenie poprawki datą i 

podpisem.  

9. Sekretarz ustala liczbę przypisanych obiadów z liczbą wydanych obiadów przez kuchnie 

szkolną na koniec każdego miesiąca, za dany miesiąc. 

 

V. ZWROTY ZA OBIADY 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.  

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie osobiście, telefonicznie lub pisemnie 

najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być 

zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.  

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.  

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku 

miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę 

pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na 

posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Jadłospis jest wywieszany na stołówce, tablicy informacyjnej przy sekretariacie oraz 

zamieszczany na stronie internetowej szkoły. 

2. Jadłospis jest sporządzany na okres dwóch tygodni i  zatwierdzany przez dyrektora 

placówki oraz kierownika kuchni.  

3. Przygotowany jadłospis przedkładany jest dyrektorowi placówki do zatwierdzenia w co 

drugi piątek do godziny 12. 00 na kolejne dwa tygodnie.  

4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją 

kosztów. 

 

VII. SPRAWY RÓŻNE 

1. Z ważnych przyczyn i/lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu kuchni oraz 

nauczyciela dyżurującego uczniowie mogą wejść na stołówkę w celu spożycia posiłku w 

innych godzinach niż te jakie podane są w harmonogramie.  

2. W przypadku wystąpienia kwestii, problemów nieobjętych niniejszym regulaminem, 

sprawy te należy zgłaszać do Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa lub 

wicedyrektora.  

 

Dokument uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28.08.2020 r.  

 

Marta Pilecka - Lalewicz 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 


