
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RZGOWIE 
 

Ogólne zasady funkcjonowania stołówki określa Uchwała Nr 79/08 Rady Gminy Rzgów                    

z dnia 14 lutego 2008 roku. Koszt obiadu dla ucznia ustala się na podstawie 

kosztu  produktów przeznaczonych do przygotowania posiłków (tzw. koszt "wsad do kotła"). 
 

   

Zasady  korzystania ze stołówki szkolnej: 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać dzieci zapisane przez rodziców u intendenta. 

2. Warunkiem korzystania jest uiszczenie opłaty – co miesiąc w wyznaczonym terminie 

(do 10-ego każdego miesiąca); wysokość opłaty zależy od ilości dni w danym 

miesiącu. 

3. Koszt obiadów w danym miesiącu podawany jest do wiadomości zainteresowanych na 

tablicy ogłoszeń.  

4. Opłaty za obiady przyjmuje intendent- magazynier w budynku przy ul. Konińskiej 6. 

5. Wszystkie sprawy dotyczące obiadów należy uzgadniać z intendentem. 

6. Szczególne przypadki opłat będą regulowane osobnym komunikatem w formie 

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

7. W przypadku nieobecności dziecka trwającej co najmniej 2 dni placówka zwraca 

dzienna stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności z wyjątkiem pierwszego. 

Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności dziecka dzień 

wcześniej lub w danym dniu nie później niż do godziny 8
00 

. 

    Absencję dziecka należy zgłosić osobiście u intendenta lub telefonicznie pod nr 

63 241 99 71.  

     Odpis za obiad to koszt obiadu w danym dniu, ale nie więcej niż stawka dzienna. 

8. W przypadku jednodniowych nieobecności nie odlicza się kosztów. 

9. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji  

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń  nie 

będzie jadł obiadów. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub uczeń osobiście u intendenta lub 

telefonicznie pod nr 63 241 99 71. 

10. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z trzech posiłków 

wydawanych w określonych godzinach: 

 śniadanie – ok. godz. 8
00

 

 obiad – ok. godz. 11
30

 

 podwieczorek – ok. godz. 14
00

 

Dyżur podczas posiłku pełnią – nauczyciel i pomoc nauczyciela. 

11. Uczniowie klas I – VIII mają możliwość korzystania z obiadów wydawanych na 

dwóch zmianach:  

 I  zmiana  klasy  I – III     o godz. 11
30

 - 11
45

 

 II zmiana IV – VIII o godz. 12
30

 - 12
45

 

Dyżury pełnią nauczyciele wyznaczeni w harmonogramie dyżurów. 

  

 Zasady zachowania w stołówce szkolnej: 
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia  do niej. 

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu 

stołówki dotyczącego przepisów BHP. 

3. W stołówce obowiązuje cisza. 

4. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców.  

5. Sztućce i naczynia powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem (nie należy 

ich niszczyć). 



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

7. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu a nie 

pozostawiane na stolikach.  

8. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania 

się. 

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

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 


