
REGULAMIN   ZASAD   ŹYWIENIA  W  STOŁÓWCE  SZKLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26    
                                                               W GDYNI 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z 7.09.1991. o systemie oświaty ( Dz.U.2004 Nr 256 p.2572 ze zmianami), 
Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r. 
 
Regulamin określa zasady żywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni 
                                                                    
 
          § 1 
 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów w szkole funkcjonuje stołówka szkolna 
 
         § 2      
                                                             
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
 
        § 3 
                                                                     
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 
 
        § 4 
 
Do korzystania z posiłków uprawnieni są : 

a) uczniowie 
b) pracownicy szkoły 

 
 § 5 
 

Opłata  wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca 
przeznaczonego na wyżywienie i nie może przekraczać  0,32% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz.U. z 2002r. Nr200,poz.1679 z  póź. zm.). 
 

§ 6 
 

Opłata wnoszona przez pracownika szkoły uwzględnia w pełnej wysokości koszty przygotowania posiłku     
w tym : koszty surowca zużytego do przyrządzenia posiłku – opłata ustalona na podstawie aktualnych cen 
surowca, koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także 
koszty utrzymania stołówki. 
 
Dyrektor szkoły corocznie wylicza  wysokości opłaty za posiłek z podziałem na : 

a) opłatę za posiłek ucznia 
b) opłatę za posiłek pracownika szkoły 

 podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów ucznia  i pracowników szkoły. 
 
Opłaty ustalone są na podstawie kalkulacji kosztów za rok poprzedni : wnosi się - 
 - w miesiącu wrześniu za dwa miesiące z góry   IX -  od 1 do 10     X  - od 20 do 30 września. 
 
-W każdym następnym miesiącu opłaty wnosi się z góry od 20 do końca każdego miesiąca. 
Odpłatność za obiady uiszczana jest w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym podając w tytule 
przelewu : imię    i nazwisko dziecka , klasę, za co wnoszona jest opłata, za jaki miesiąc i rok. 

 Przykład opisu przelewu za obiady: 
Anna Kowalska, I a, obiady za I/2015  



 
Nr konta bankowego do wpłat za obiady: 
PKO Bank Polski : 91 1414 1026 0000 0000 1253 5538 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc 
żywieniowy. 
 
 Przed dokonaniem wpłaty na konto należy skontaktować się z nauczycielem świetlicy aby sprawdzić kwotę 
odpisu oraz kwotę jaką należy przekazać na konto. 
 
Nie należy samodzielnie dokonywać odpisów.  
 
Nie należy zaokrąglać wpłat. 
 
W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty za obiady, uczniom zalegającym z opłatami nalicza 
się odsetki ustawowe: nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom. 
 
Wpłaty do kasy potwierdzone są dowodem z klasy fiskalnej. 
 
W miesiącu grudniu nie należy dokonywać zapłaty przelewem na konto i gotówką w kasie za miesiąc 
styczeń następnego roku. 
W miesiącu grudniu i czerwcu nie ma odpisów za posiłki. 
 
Termin opłaty za miesiąc styczeń każdorazowo ustala Dyrektor. 
 
                                                                                    § 7 

 
W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku                   
w stołówce szkolnej podlega zwrotowi dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy,                  
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności, z zastrzeżeniem §8 Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie 
w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania z posiłku                
w stołówce szkolnej. 
  
Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach), którzy fakt ten zgłaszają  
w sekretariacie lub świetlicy telefonicznie lub osobiście. W przypadku braku zgłoszenia rodzic ponosi koszty 
niespożytego obiadu. 

§ 8 
 

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za 
pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie 
później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.  
        
                                                                                      § 9 
                     
Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej po złożeniu przez rodziców/ prawnych opiekunów                         
„Karty zgłoszenia dziecka na obiady”. 
                                                                    

§ 10 
 

Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie żywienia może być 
przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w  stołówce szkolnej na podstawie 
decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej. 
 

§ 11 
 

W stołówce ,  szatni i na stronie internetowej szkoły udostępniony  jest aktualny jadłospis na dany tydzień. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2015r. 
 


