
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOLÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZODRZYKOWIE 

 
I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć w szkole w godzinach do 11:00 do 13:15. 
3. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej, aktualny jadłospis i ogłoszenia dotyczące 

stołówki wywieszane są na tablicy informacyjnej w stołówce oraz na stronie 
internetowej szkoły. 

II 
 UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
 uczniowie w/w placówki, 
 pracownicy zatrudnieni w w/w placówce. 

2. Podstawą do wpisania ucznia na listę obiadową jest złożenie pisemnej deklaracji przez 
rodzica lub opiekuna dziecka u wychowawcy świetlicy. 

 
III 

 USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 
 

1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników określa 
zarządzenie   nr   7/2020   Dyrektora   Szkoły   Podstawowej   im.   Jana   Pawła   II   
w Szczodrzykowie w sprawie opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. 

2. Koszt obiadu od 1 września 2022 wynosi 6,00 zł od dziecka, 8,00 zł od pracownika 
szkoły. 

3. Opłata za posiłek ucznia, to wysokość kosztów produktów obiadu. 
4. Opłata za  posiłek  pracownika, to  wysokość kosztów  produktów  i koszty związane  

z przygotowaniem obiadu. 
 

IV 
 

 OPŁATY ZA POSIŁKI 
 

 ZASADY ZAMAWIANIA I ODWOŁYWANIA POSIŁKÓW 
 

1. Od dnia 1 września 2021 opłaty za obiady dokonywane są poprzez aplikację 
zamowposilek.pl 

2. Rejestracji w aplikacji zamowposilek.pl. dokonuje użytkownik. W przypadku 
dziecka rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny. 

3. Zamówienia  posiłku w aplikacji zamowposilek.pl można dokonać za wybrany 
okres lub dany dzień. 

4. Zamówienie lub odwołanie posiłku należy złożyć w aplikacji zamowposilek.pl 
najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie posiłku do godz. 11.00. 

5. Wybrane zamówienie należy w całości opłacić w aplikacji zamowposilek.pl. 
Posiłki wybrane, a nie opłacone nie są zamówione. 

 
V 

 ORGANIZACJA WYDAWANIA POSIŁKÓW I ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
 Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH COVID-19 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 



3. Uczeń korzystający   z obiadów   zobowiązany   jest do przestrzegania poleceń 
wychowawców świetlicy i personelu kuchni. 

4. Przed wejściem na stołówkę należy dokładnie umyć ręce mydłem 
i zdezynfekować je płynem antybakteryjnym. 

5. Podczas wydawania posiłków w stołówce przebywają tylko osoby spożywające obiad 
oraz opiekunowie. 

6. Osoby spożywające posiłek w stołówce odbierają dania w okienku. Sztućce podaje 
dyżurujący pracownik szkoły. 

7. W miejscu wydawania posiłków obowiązuje jedna kolejka z zachowaniem  dystansu 
1, 5 metra. 

8. Posiłki  wydawane są zmianowo. Po   każdej   zmianie następuje dezynfekcja stołów   
i miejsc siedzących oraz wietrzenie pomieszczenia stołówki. 

9. Naczynia po spożyciu posiłku należy odnieść na wyznaczone miejscu. 

10. Sztućce oraz inne przedmioty stanowiące wyposażenie stołówki należy stosować 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego 
rodzice lub opiekunowie. 

12. Za niestosowanie się do regulaminu stołówki, uczeń może zostać skreślony z listy 
korzystających z obiadu. 

 
VII 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki nieuregulowanych 
niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  
w Szczodrzykowie. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły w postaci 
pisemnego aneksu. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.09.2022 


