
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 
 

1. Ze stołówki szkolnej mają prawo korzystać uczniowie i pracownicy pedagogiczni Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich. 

2. Korzystanie ze stołówki szkolnej możliwe jest po zawarciu "Umowy żywienia". 

3. Cena za obiady dla uczniów ustalona zostaje na podstawie kosztów surowców zużytych do 
przygotowania posiłku, a cena obiadów dla pracowników pedagogicznych zostaje powiększona 
o koszty utrzymania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek 
naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty transportu posiłku do stołówki (wysokość opłat 
określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu). 

4. Opłaty za obiady można dokonać tylko przelewem na konto bankowe: 19 1050 1357 1000 0022 
2773 2670 w terminie nie później niż do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego korzystanie 
z obiadów. Za wyjątkiem: opłatę za wrzesień należy uregulować najpóźniej do 5 września, 
natomiast za styczeń od 1 do 5 stycznia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje 
naliczeniem ustawowych odsetek. 

5. Informacja o miesięcznej cenie obiadów i terminie wpłaty podana zostanie do wiadomości 
w drugim tygodniu miesiąca (kalkulacja ilości wydanych posiłków x ilość dni), w formie 
ogłoszenia na tablicy przy stołówce i na stronie internetowej www.sp5siemianowice.pl  

6. W przypadku nieobecności ucznia z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych 
można telefonicznie lub osobiście, w sekretariacie szkoły do godziny 10:00 odwołać korzystanie 
z posiłków. Należności na kolejny miesiąc będą pomniejszone o kwotę za niewykorzystane 
obiady począwszy od drugiego dnia nieobecności. Za pierwszy dzień nieobecności nie ma 
możliwości zwrotu kosztów posiłku. Rozliczenia za opłacone, a niewykorzystane obiady możliwy 
jest wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu zgodnie z w/w zasadami. 

7. Zwrot kosztów za obiady (przelew na konto), możliwy jest tylko w szczególnych przypadkach, 
takich jak trwała rezygnacja z posiłków. Polecenie zwrotu i rezygnacji z obiadów zatwierdza 
Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodzica. 

8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z opracowanym i podanym do wiadomości jadłospisem, 
a wydawane w godzinach 12:25 - 13:45, z zastrzeżeniem, że dzieci z klas I-III spożywają posiłki 
na przerwie w godzinach 12:25-12:45. 

9. W stołówce szkolnej obowiązuje samoobsługa. Przestrzegane winny być zasady kulturalnego 
zachowania przy jedzeniu, należy utrzymać porządek w miejscu spożywania posiłku, nie należy 
przeszkadzać innym korzystającym ze stołówki.  

10. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w stołówce osobom niespożywającym 
posiłków. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący.  

11. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia produktów spożywczych ze stołówki. 

12. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki szkolnej, a nieokreślonych w niniejszym 
Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. 


