
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty art. 67a ust. 3 (tekst jednolity Dz. U z 2004r, Nr 256, poz. 2572      

z późniejszymi zmianami) z dnia 7 września 1991r. 

§1 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach.                                                               

W szkole istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek dziennie. 

Obiady w szkole przygotowuje i wydaje Miejska Kuchnia Cateringowa. 

§2 

Do korzystania z obiadów przygotowywanych przez Miejską Kuchnię Cateringową 

wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,                                                                                          

- uczniowie, których dożywianie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,                              

-uczniowie, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

§3 

Uczniowie mogą korzystać dziennie z jednego posiłku – obiadu, na który się składa: zupa, 

drugie danie, deser i napój. 

§4 

Posiłki wydawane są w godzinach: 11.30 – 14.00. 

§5 

1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.                                                                             

2. Finansowanie obiadów może odbywać się z różnych źródeł:                                                        

- wpłat rodziców ( opiekunów prawnych),                                                                                             

- ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla osób będących w trudnej sytuacji 

materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych      

na podstawie decyzji MOPR,                                                                                                                         

- ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób będących w trudnej sytuacji 



materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków wydawanych       

na podstawie decyzji GOPS. 

§6 

Koszt dziennego posiłku ustala dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach. 

§7 

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry za cały miesiąc pod koniec miesiąca 

poprzedzającego.                                                                                                                                    

Wpłat dokonuje się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły: ING Bank Śląski S.A.  

nr 41 1050 1461 1000 0023 5339 6019.                                                                                             

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który 

dokonujemy wpłaty . Wpłat należy dokonywać we wskazanym terminie. Opóźnienie w 

opłacie za obiady skutkować będzie przesunięciem daty rozpoczęcia żywienia.         

Informacje o kosztach obiadów i terminach płatności oraz jadłospis umieszczane są na tablicy 

obok pokoju kierownika świetlicy i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kielcach. 

§8 

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej można 

dokonać odliczenia obiadu, jeżeli nieobecność ta zostanie zgłoszona do godz. 8.00 z 

wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. Odpisy można zgłaszać osobiście lub telefonicznie 

w sekretariacie szkoły ( nr. tel.41 367 64 75).                                                                                      

Kwoty za zgłoszone nieobecności zwracane będą przelewem  na podane przez Państwa w 

deklaracji (załącznik do regulaminu) konto bankowe. 

§9 

W przypadku gdy rodzic nie dokonał odpisu i dziecko z różnych przyczyn nie może skorzystać 

z obiadu, posiłek zostaje przekazany innemu chętnemu uczniowi codziennie od godz. 14.00. 

§10 

1. Posiłki są wydawane na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie imiennych bloczków 

obiadowych.  Odbiór bloczków u kierownika świetlicy.                                                                                                                                           

2.  Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają wychowawcy 

świetlicy pełniący dyżur.                                                                                                                          

3. W godzinach wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie 

korzystający z obiadów.                                                                                                                          

4. Przed obiadem należy starannie umyć ręce.                                                                                         

5. Po spożytym obiedzie dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.                                                                                               

6.Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub 



prezentować innych niestosownych zachowań.                                                                            

7.Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.                                                                                                                         

8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiadają rodzice ucznia.                                                                              

 

 

   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. 


