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Postanowienia ogólne 

§ 1 

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

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.  

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała 

Spisaka w Dąbrowie Górniczej.  

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

podczas trzech przerw obiadowych, w godzinach od 11.25 do 13.45, zgodnie  

z wyznaczonym harmonogramem wydawania obiadów poszczególnym klasom.  

W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina itp.  

obiad wydaje się zgodnie z ustaleniami. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki 

szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na tablicy 

informacyjnej świetlicy szkolnej w holu. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej 

§ 2  

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

a) uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne, 

b) uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

c) pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek. 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 § 3 

1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów i pracowników szkoły w stołówce szkolnej 

określa Dyrektor szkoły na podstawie kalkulacji kosztów. 

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

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki  

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

Wnoszenie opłat za posiłki 

§ 4 

1. W pierwszym tygodniu września prowadzone są zapisy na obiady u kierownika świetlicy. 

Rodzice składają wypełnioną umowę (Załącznik), zgłaszając jednocześnie dziecko  

na obiady. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne  

dla osób korzystających ze stołówki.  

2. Opłaty za wyżywienie należy dokonać w okresach miesięcznych „z góry”, do 10-go dnia 

każdego miesiąca wyłącznie przelewem na podane konto szkoły. Wszelkie zmiany termi-

nów wpłat za obiady będą podawane do ogólnej wiadomości korzystających z posiłków. 

3. Brak wpłaty za obiady w wyznaczonym terminie, powoduje wstrzymanie wydawania 

obiadów oraz naliczanie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Po uregulowaniu 

należności za posiłek będzie można korzystać z posiłków w dniu następnym. 
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4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych 

porozumień zawartych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołą 

prowadzącą stołówkę szkolną.  

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia,  

ze skutkiem na koniec miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin wypowiedzenia 

może ulec zmianie. 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

§ 5 

1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania  

z posiłku, zwrotowi podlega równowartość dziennej stawki żywieniowej i ilość dni 

nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. 

2. Warunkiem otrzymania zwrotu za niewykorzystane obiady jest zgłoszenie nieobecności 

ucznia lub pracownika u kierownika świetlicy osobiście lub pod numerem telefonu 

32/262-01-62 wew. 22 do godz. 14.00 dnia poprzedniego. Tylko na tej podstawie 

powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np. wycieczka, konkursy itp. kierownik 

wycieczki jest zobowiązany zgłosić ten fakt u kierownika świetlicy co najmniej dwa dni 

wcześniej.  

4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu i grudniu 

dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.  

Zasady zachowanie w stołówce szkolnej 

§ 6 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.  

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.  

3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży  

na wynos.  

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.  

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

6. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich 

oraz obuwia w szatni, a plecaków przed świetlicą szkolną. 

7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący 

nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej.  

Postanowienia końcowe 

§ 7 

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

Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.  

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

aneksu.  

3. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2022 roku.  

  


