
 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 35/2022 

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół w Lipianach 

 

Uchwalono na podstawie art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów, którzy zadeklarowali 

chęć korzystania z posiłku, przygotowanych przez Wykonawcę, z którym została 

zawarta umowa na świadczenie usług – dostawa posiłków do szkoły celem 

zapewnienia żywienia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 

szkolnym 2022/2023 dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.  

 

3. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas 

dwóch przerw obiadowych: 

- w godzinach 11.50 – 12.10 obiady dla klas I – III 

- w godzinach 11.30 – 11.50 obiady dla klas IV – VI 

- w godzinach 12.35 – 12.50 obiady dla klas VII i wzwyż 

 

4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej 

wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę. 

 

§ 2 

 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

 

1) uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach, którzy zadeklarowali chęć korzystania  

z posiłku, złożyli w sekretariacie oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu)  

i jednocześnie zobowiązują się do uiszczenia opłat indywidualne. 

 



 

§ 3 

 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej: 

 

1) opłata za I danie (zupa) dla ucznia – 2,00 zł, 

2) opłata za II danie dla ucznia - 7,00 zł.  

3) opłata za I + II danie dla ucznia - 9,00 zł.  

 

 

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są  

w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

 

 

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

możliwość zmiany stawek za posiłek po poinformowaniu korzystających ze stołówki.  

 

§ 4 

 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 

1. Opłaty za obiady w danym miesiącu uiszczane są z góry za cały miesiąc tylko  

i wyłącznie na rachunek bankowy 97 9393 1010 2611 8053 2000 0010 

 

2. W przypadku nieuregulowania opłaty do 5 dnia m-ca uczniom zalegającym z opłatami 

obiady nie będą wydawane. 

 

3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi 

kosztów. 

 

§ 5 

 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

 

1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić, na e-maila 

szkoły: szkola@zs-lipiany.pl, najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia 

do godziny 10.00. 
 

2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym 

miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym 

miesiącu. 

 

3. W przypadku nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość odbioru obiadów 

przez rodzica osobiście w stołówce szkoły, do której uczęszcza dziecko. 

mailto:szkola@zs-lipiany.pl


 

§ 6 

Zasady zachowania na stołówce 

 

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej. 

 

2. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów 

bhp. 

 

3. W stołówce obowiązuje cisza. 

 

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

 

5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

 

6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

 

7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania 

poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

 

8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor 

szkoły. 

 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego 

aneksu. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

 

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


