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Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2019 
 

 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu z dnia 14 stycznia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu 

  

 
 Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r poz. 996 z 

późniejszymi zmianami) oraz § 96 ust. 4 Statutu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

( tekst jednolity – stan prawny 23 listopada 2017 r.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 
Wprowadza się Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Intendent 

2. Księgowość 

3. Aa – 2 egz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2019  

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej 

dla uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych podczas 

przerwy obiadowej a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, do kina, na 

basen itp., obiad wydaje się w godzinach 12oo – 14oo. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej 

(w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszane są na tablicy informacyjnej  

w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz na stronie 

internetowej zespołu. 

§ 2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

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

a) uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu wnoszący opłaty 

indywidualne, 

b) uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, których dożywianie 

dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

c) uczniowie innych szkół korzystający z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Zespołu 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w sposób zorganizowany. 

§ 3 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów 

produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku. 

3. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności,  

po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

1. Warunkiem korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest wniesienie, do końca każdego miesiąca, 

odpowiedniej opłaty w banku. Po tym terminie możliwość korzystania z posiłków mają osoby, które 

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu z intendentem, dokonają 

odpowiedniej wpłaty. 

2. Istnieje możliwość wykupienia posiłków w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób korzystających 

ze stołówki. 



3. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne porozumienia zawarte pomiędzy 

Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej a dyrekcją zespołu szkół. 

§ 5 

Zwroty za niewykorzystane posiłki  

1. Dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane posiłki. 

2. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek za każdy dzień z wyłączeniem pierwszego 

dnia nieobecności ucznia. 

3. Zwroty przyjmują formę: 

a) odpisu zmniejszającego koszt wyżywienia dziecka w miesiącu następnym, 

b) zwrotu gotówki w ostatnim dniu przebywania ucznia w zespole szkół,  

c) zwrotu gotówki na koniec roku kalendarzowego, 

d) zwrotu gotówki na koniec roku szkolnego. 

§ 6 

Zasady zachowania w stołówce  

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców, i innych rzeczy pochodzenia 

obcego. 

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos). 

5. Podczas wydawania posiłków zabrania się; pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie 

spożywającym posiłków. 

6. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. 

7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor zespołu. 

 

§ 8 

 

Regulamin wchodzi w życie od 14 stycznia 2019 roku. 
 

 


