
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ                                                                                          
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. R. TRAUGUTTA W KONINIE 

Obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 
 
Podstawa prawna: 
Art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn.zm.) 
 

I.  Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej. 

1. Prawo do korzystania z obiadów mają:  

a) uczniowie SP6;  

b) nauczyciele i pracownicy SP6.  

2. Uczniowie zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego 

w terminach określonych przez intendenta szkoły. 

 

II.  Odpłatność za obiady.  

1. Ze stołówki szkolnej korzystają uprawnieni wnosząc opłaty indywidualnie oraz 

uczniowie, których dożywianie finansuje MOPR, MOSIR na podstawie odrębnego 

porozumienia. 

2. Cena posiłku ustala się: 

a) dla uczniów na podstawie kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku 

(tzw. wsad do kotła);   

b) dla nauczycieli i pracowników na podstawie kosztu surowców zużytych do 

przygotowania posiłku ( tzw. wsad do kotła) i kosztu utrzymania i funkcjonowania 

kuchni. 

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się   

        możliwość zmiany wysokości odpłatności, po poinformowaniu uprawnionych,    

        z miesięcznym wyprzedzeniem.  

4. Wpłaty za obiady uiszcza się na konto Getin Bank 27 1560 0013 2015 2805 6719 0001. 

W tytule – imię, nazwisko i klasa ucznia oraz miesiąc i rok. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłaty za 

obiady. W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty uczeń będzie pozbawiony 

możliwości stołowania się w stołówce szkolnej w danym miesiącu. 

6. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice/opiekunowie prawni 

powiadamiają intendenta szkoły osobiście lub telefonicznie 63 243 77 89 w. 104 lub 

sekretariat szkoły: 63 243 77 89 w. 102; 504 928 118.  

7. Obiady wydawane są wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto. 

II. Zwroty za obiady. 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby dziecka, udziału 

w wycieczce lub innych przyczyn losowych. 

2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona przez rodzica/opiekuna prawnego                                

u intendenta szkoły lub w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie najpóźniej               

do godz. 8:15 danego dnia tylko z powodu choroby dziecka lub innych przyczyn 

losowych. Nieobecność z powodu udziału w wycieczce szkolnej, zawodach sportowych, 

konkursach pozaszkolnych winna być zgłoszona na co najmniej trzy dni przed.           

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty 

w kolejnym miesiącu. 

3. Odliczenie kwoty z odpłatności następuje w następnym miesiącu. 



 

III.  Wydawanie obiadów.  

1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są od 11:30 do 14:15.  

2. W godzinach 11:30-11:50, 12:35-12:50, 13:35-13:45 w stołówce pełnią dyżury 

nauczyciele. 

3. Wchodząc na stołówkę należy zdezynfekować ręce. 

4. Obiad wydawany jest na podstawie listy sporządzonej przez intendenta. 

5. Po obiedzie uczeń odnosi naczynia do wyznaczonego okienka – zwrot naczyń. 

6. Nauczyciel dyżurujący może pomagać uczniom klas pierwszych. 

7. W razie jakiejkolwiek nieobecności dziecka, rodzic/opiekun prawny może odebrać 

obiad ze stołówki szkolnej w godz. 14.00 -14.15 pod warunkiem przyniesienia 

własnych pojemników.    

8. Pracownik kuchni wydaje obiad na naczyniach szkolnych oraz sztućce, a osoba 

odbierająca sama przekłada je do własnych pojemników. 

 

IV.  Zasady zachowania w stołówce szkolnej.  
1. Uczniowie nie wchodzą na stołówkę z plecakami, workami i w odzieży wierzchniej.             

Te rzeczy powinny być zostawione w szafce uczniowskiej. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w innym miejscu. 

2. W stołówce podczas wydawania obiadów przebywają wyłącznie uczniowie, którzy 

jedzą obiady. 

3. Obiad spożywany jest przez ucznia wyłącznie w stołówce szkolnej.  

4. Wszyscy korzystający z obiadów dbają o ład i porządek w stołówce szkolnej oraz miłą 

i kulturalną atmosferę podczas posiłku.  

5. Uczniowie zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  

6. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia oraz dyrektor szkoły. Zachowanie ucznia 

w stołówce jest uwzględniane przy dokonywaniu śródrocznej i rocznej oceny 

zachowania ucznia. 

V.   Zasady zachowania w stołówce szkolnej w związku z zapobieganiem,      
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. Do stołówki uczniowie wchodzą w określonym porządku, zachowując bezpieczny 

odstęp między sobą, wg ściśle określonych godzin dla poszczególnych klas, 

słuchając poleceń nauczyciela pełniącego dyżur w stołówce szkolnej. 

2. Wchodząc na stołówkę należy zdezynfekować ręce. 

3. Do czasu odebrania obiadu należy mieć założoną maseczkę. 

4. Na stołówce uczniowie zajmują określone miejsca.  

5. Na stołówce jednorazowo może przebywać maksymalnie 16 uczniów. 

6. Wszystkie dania i sztućce wydawane są przez pracownika kuchni do rąk ucznia. 

7. W razie jakiejkolwiek nieobecności dziecka, rodzic/opiekun prawny może odebrać 

obiad ze stołówki szkolnej w  godz. 14.00 -14.15 pod warunkiem przyniesienia 

własnych pojemników.  

8. Osoba odbierająca obiad wchodzi na stołówkę w rękawiczkach lub dezynfekuje ręce 

wchodząc na stołówkę i obowiązkowo ma założoną maseczkę.  

9. Pracownik kuchni wydaje obiad na naczyniach szkolnych oraz sztućce, a osoba 

odbierająca sama przekłada je do własnych pojemników. 



VI. Postanowienia końcowe.  

1. Na tablicach ogłoszeń w stołówce i w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 

zamieszczany jest terminarz odpłatności za dany miesiąc i aktualny tygodniowy 

jadłospis.  
2. Uczeń i rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem 

stołówki. 

3. Karta zgłoszenia dziecka na obiady i zasady odpłatności za obiady stanowią załącznik 

nr 1 do regulaminu stołówki. 

4. Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos. 

5. Wszelkich informacji odnośnie żywienia udziela intendent szkoły.  
 

 
Dyrektor Szkoły 

Grzegorz Jankowiak 


