
   ZAŁĄCZNIK NR 1 

   DO ZARZĄDZENIA NR 13/13/14  
   DYREKTORA PSP NR 28 

   Z DNIA 31.12.2013 
REGULAMIN 

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ I SKLEPIKU SZKOLNEGO  

Podstawa prawna: Art. 67a.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

   (Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

§ 1.1 W szkole funkcjonuje stołówka, która jest miejscem spożywania obiadów przygotowa-

nych i dostarczanych przez firmę prowadzącą usługi gastronomiczne wybieraną drogą prze-

targu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (MOPS).  

1.2 Firma odpowiada za jakość wydawanych posiłków, a na terenie szkoły reprezentuje ją 

upoważniona osoba – nazywana dalej „Przedstawicielem”.  

1.3 Przedstawiciel przyjmuje opłaty za obiady oraz organizuje ich wydawanie. 

§ 2. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki są: 

1) uczniowie - na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS; listę dzieci korzystają-

cych z obiadów posiada kierownictwo firmy gastronomicznej, osoba wydająca posiłki oraz 

pedagog szkolny 

2) pozostali uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły - za odpłatnością 

§ 3. Obiady wydawane są uczniom w następującej kolejności: 

1) uczniowie z klas IV-VI - w godz. 12.30 - 12.45 

2) uczniowie z klas I-III z I zmiany - w godz. 12.45 - 13.45; pod opieką wychowawcy 

świetlicy 

3) uczniowie z klas I-III z II zmiany - w godz. 13.45 - 14.00; pod nadzorem wyznaczo-

nego nauczyciela 

3.1 Uczniowie z klas I-III przyprowadzani są na stołówkę przez nauczyciela, który prowadził 

z nimi zajęcia poprzedzające przerwę obiadową. 

§ 4. W przypadku zmiany organizacji zajęć wychowawcy uzgadniają czas wydawania posił-

ków z Przedstawicielem. 

§ 5. Korzystając z pomieszczeń stołówki należy: 

 zachowywać się cicho 

 zachować porządek i zostawić po sobie czyste miejsce spożywania posiłku 

 pozostawiać okrycia wierzchnie w szatni, a plecaki w wyznaczonym miejscu 

5.1 W pomieszczeniu stołówki przebywają tylko dzieci korzystające z obiadów. 

§ 6.1 W razie nieobecności dziecka w szkole, dopuszcza się wydanie obiadu do domu za zgodą 

pedagoga szkolnego.  



6.2 Rezygnacja z obiadu musi nastąpić przynajmniej dzień wcześniej, rachunek za obiady w 

następnym miesiącu zostaje pomniejszony o koszt niewykorzystanego obiadu.  

SKLEPIK SZKOLNY (BAR) 

§ 7. Poza godzinami wydawania przez stołówkę obiadów, w tych samych pomieszczeniach funk-

cjonuje sklepik szkolny, w którym uczniowie mogą zaopatrywać się w artykuły spożywcze. 

§ 8. Artykuły spożywcze sprzedawane są od godz. 8.45 i nie mogą być spożywane poza po-

mieszczeniami sklepiku. 

§ 9. W sklepiku przebywają tylko uczniowie kupujący lub spożywający na miejscu zakupione 

produkty. 

§ 10. W sklepiku należy zachować spokój i porządek, a zakupów dokonywać zgodnie z kolejką. 

§ 11. Za szkody spowodowane w pomieszczeniach stołówki i sklepiku szkolnego odpowiada 

uczeń, a finansowo jego rodzice. 


