
  

                                                                                                            

 

 

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej. 

 

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. - 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w porozumieniu z Wójtem Gminy Żołynia, w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  

Ustala się  regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie warunków korzystania ze 

stołówki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej, w tym 

wysokości opłat za posiłki. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.       

 

 



  

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej 

z dnia 9 grudnia 2019 r.  

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  

im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej. 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych. 

 

Rozdział II 

Zasady spożywania obiadów w stołówce szkolnej 

 

§ 2. 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni w Zespole Szkół w Żołyni(obiad) oraz Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej 

(śniadanie, drugie śniadanie, podwieczorek). 

 

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

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne, 

2) uczniowie, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni 

lub inne instytucje. 

3. Posiłki wydawane są podczas przerw lekcyjnych w godzinach od 10.40 do 12.00. 

4. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące 

kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.  

5. Aktualny jadłospis na dany tydzień wraz ze składnikami zawierającymi alergeny 

wywieszony jest w stołówce szkolnej. 

Rozdział III 

Odpłatność za posiłki 

 

§ 3. 

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowywane w formie dwudaniowego obiadu.   

2. Cena jednego dwudaniowego obiadu wynosi: 

1) dla uczniów szkoły – 6,00 zł, 



  

2) dla wychowanków oddziałów przedszkolnych – 3,50 zł. 

3) koszt pozostałych posiłków dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi: 

a) śniadanie - 1,00 zł, 

b) drugie śniadanie - 0,50 zł, 

c) podwieczorek – 1,00 zł. 

 

3. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc należy  uiszczać gotówką u intendenta Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej do 5 dnia każdego miesiąca, 

na podstawie rozliczenia sporządzonego przez w/w pracownika szkoły. 

 

 4. Rodzice uczniów zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Brak wpłaty 

w terminie jest jednoznaczny ze skreśleniem ucznia z listy osób korzystających z posiłków  

w stołówce szkolnej. Warunkiem ponownego korzystania z obiadów jest uregulowanie 

zaległych opłat. 

5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, rodzice  zobowiązani są zgłosić tę 

nieobecność osobiście lub telefonicznie (nr telefonu 172248023 lub 696006508)  

w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.00. Zgłoszenie nieobecności po godz. 8.00 

spowoduje naliczenie opłaty za posiłek w danym dniu. 

6. Całkowitą rezygnację z korzystania z posiłków należy zgłosić w formie pisemnej. 

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

                                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


