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REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu 

 
 
Podstawa prawna  
Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz.2572 wraz z późniejszymi zmianami); zarządzenie nr 4131/08 Prezydenta Wrocławia Nr 

4131/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych 

przez miasto Wrocław, w których utworzono stołówki do zwalniania rodziców albo w całości 

lub części opłat za korzystanie z posiłków. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach realizacji zadań opiekuńczych 

szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla uczniów szkoły i jej pracowników. 

3. Stołówka szkolna w SP71 we Wrocławiu ma charakter stołówki wewnątrzzakładowej  
i podlega odpowiednio do jej statusu prawnego obowiązującym przepisom. 
 

4. W pomieszczeniu stołówki, na tablicy informacyjnej dla rodziców przy wejściu 
głównym do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.sp71.wroc.pl 
umieszczany  jest na bieżąco aktualny tygodniowy jadłospis; osobą odpowiedzialną za 
aktualizację jadłospisu jest Intendent szkoły. 

5. We wrześniu i styczniu stołówka szkolna czynna jest od trzeciego dnia po zakończeniu 
przyjmowania opłat za obiady. 

6. W miesiącach, w których zostanie wykupione 10 lub mniej abonamentów stołówka 
nie wydaje obiadów. 

§ 2 
Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

 
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej SP71 we Wrocławiu uprawnieni są: 

1) uczniowie SP71 we Wrocławiu wnoszący opłaty indywidualnie, 
2) uczniowie SP71 we Wrocławiu, których dożywianie jest finansowane na 

podstawie decyzji wydanej przez MOPS oraz przez innych sponsorów, 
3) pracownicy SP71 we Wrocławiu wnoszący opłaty indywidualnie.  

 

http://www.sp71.wroc.pl/
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2. Do spożywania posiłków uprawnia wykupiony abonament ( karta obiadowa) 
obejmujący jeden okres rozliczeniowy. 
 

3. Koszt abonamentu ustalany jest na każdy kolejny miesiąc zgodnie z ilością dni 
żywieniowych. 

§ 3 
Wydawanie posiłków 

 
1. Posiłki wydawane są w godzinach 11.40 -15.00. 

2. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego. 

3. W przypadku zagubienia karty obiadowej (dotyczy uczniów kl. IV – VIII i klas 
gimnazjalnych) uczeń nie otrzymuje duplikatu karty; obiad może spożywać po godz. 
14.30; 

4. Stołówka nie prowadzi sprzedaży  posiłków na wynos. 

5. Codzienne wydawanie posiłków dla uczniów odbywa się zgodnie z opracowanym i 
podanym do publicznej wiadomości przez Dyrektora Szkoły grafikiem obiadowym. 

6. W wyjątkowych przypadkach, wobec braku możliwości spożycia posiłku przez dzieci 
w czasie określonym w grafiku obiadowym ze względu na wyjście poza szkołę  
(wyjście do kina, teatru, uczestniczenie w konkursach lub zawodach sportowych itp.), 
obiad wydaje się w godzinach dostosowanych do wyjścia; za zgłoszenie wyjścia 
odpowiada nauczyciel, który wyjście organizuje – przygotowuje listę uczestników i 
przekazuje ją Intendentowi najpóźniej w piątek do godziny 8.00 w tygodniu 
poprzedzającym zaplanowane zdarzenie. 

§ 4 
Stawka żywieniowa 

 
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane według zasad zdrowego żywienia w 

formie dwudaniowego obiadu .  

2. Stawkę opłat za obiady ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Intendentem i 
Księgową SP71; wysokość stawki uzależniona jest od ilości żywionych osób oraz cen 
rynkowych używanych produktów; stawka ustalana jest przynajmniej dwa razy w roku. 

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 
możliwość zmiany odpłatności w dodatkowych terminach, po poinformowaniu 
korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem. 

4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do 
przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła; koszty wynagrodzeń pracowników, 
zużycia mediów, środków czystości, niezbędnych remontów i zakupu wyposażenia 
pionu żywieniowego pokrywa Gmina Wrocław. 
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5. Pracownicy SP71 we Wrocławiu ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt 
zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i 
funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad. 

6. Za prawidłowe wyliczenie tzw. wsadu do kotła odpowiedzialny jest Intendent; za 
prawidłowe naliczenie kosztu utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na 
jeden obiad odpowiada Księgowa Szkoły.  

§ 5 
Opłaty za posiłki 

 
1. Opłatę za obiady należy uiszczać od 15-go do 20-go dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc wykupu obiadowego abonamentu, z wyjątkiem sytuacji 
opisanej w ust. 7,  wyłącznie przelewem: 

1) dla uczniów klas I-VIII i klas gimnazjalnych na konto 17 1020 5226 000 0 6802 
0416 6500, 

2) dla wychowanków oddziałów przedszkolnych na konto 75 1020 5226 0000 6902 
0562 2735. 

 
2. Wpłaty należy uiszczać wyłącznie za dany miesiąc – nie wolno sumować wpłat i 

dokonywać ich np. za dwa miesiące jednorazowo. 
 

3. Wpłata dokonana po terminie wymienionym w ust.1 skutkuje brakiem obiadu dla 
dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. 

 
4. Przelew każdorazowo należy bezwzględnie opisać: 

1) imię i nazwisko dziecka,  
2) klasa, UWAGA! – klasy gimnazjalne w opisie dodają dużą literkę „G” 
3) tytuł wpłaty 
4) opłata za miesiąc, rok, 
np. Jan Kowalski 4a opłata za obiady wrzesień 2017, 
      Ola Kowalska 2a G opłata za obiady wrzesień 2017 
 

5. Za opłatę wniesioną w terminie uważa się  datę wpływu środków finansowych na 
konto szkoły wymienione w § 5 ust.1 niniejszego regulaminu. 
 

6. Wysokość i terminy opłat za abonament obiadowy podawane są przez Intendenta do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczanie ich w pomieszczeniu stołówki, na tablicy 
informacyjnej dla rodziców przy wejściu głównym do szkoły oraz na stronie 
internetowej szkoły www.sp71.wroc.pl najpóźniej od 14 każdego miesiąca 
poprzedzającego okres rozliczeniowy. 

 
7. Terminy zawiadamiania i wnoszenia opłat za obiady w styczniu ( początek roku 

budżetowego) oraz we wrześniu ( początek roku szkolnego) określa każdorazowo 
Intendent w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
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§ 6 

Zwroty za niewykorzystane obiady 
 

1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym 
miesiącu rozliczeniowym; koszt niewykorzystanych obiadów będzie odliczony przy 
opłacie za następny miesiąc na podstawie zarejestrowanych odpisów.  

2. Warunkiem dokonania odpisu, o których mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie 
nieobecności dziecka w szkole. 

3. Odpisu za posiłki dokonuje się wyłącznie telefonicznie u Intendenta szkoły pod 
numerem 71 7986860 w 113  w godzinach od 9.00 do 10.00 , a odpis realizowany od 
następnego dnia po jego zgłoszeniu przez rodziców i zarejestrowaniu w zeszycie 
odpisów przez Intendenta;  

4.  W dniu zgłoszenia odpisu rodzic może  zabrać obiad ze stołówki szkolonej wyłącznie  
w godz. 14.30 – 15.00 pod warunkiem przyniesienia naczyń jednorazowych w celu 
pobrania posiłku na podstawie karty obiadowej dziecka – rodzic zostawia 
wykorzystany bloczek w okienku stołówkowym; takie pobranie posiłku przez rodzica 
nie skutkuje dokonaniem odpisu za ten posiłek w następnym miesiącu ( zapłacony 
obiad został pobrany); 

5. Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym 
okresie. 

6. Odliczenia zwrotów dokonuje samodzielnie osoba wpłacająca opłatę za obiad, z tym 
że na blankiecie wpłaty należy zaznaczyć daty nieobecności dziecka na obiedzie. 

7. Ostatecznej weryfikacji dokonanych odpisów dokonuje Intendent szkoły porównując 
zgłoszone telefonicznie odpisy z dokonanymi wpłatami na konto szkoły. 

8. Wszelkich informacji na temat opłat, odpisów  i jadłospisu udziela Intendent 
telefonicznie w godzinach 9.00–10.00 (71 7986860 w 113).  

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wydany posiłek z chwilą odejścia rodzica od 
okienka stołówkowego, co wynika z braku możliwości nadzoru nad 
przechowywaniem, transportem , warunkami spożywania itp. wydanego posiłku. 

10. W przypadku niekorzystania przez dzieci z obiadów z powodu wyjazdu, wychowawca 
klasy lub opiekun wyjazdu zgłasza nieobecność grupy Intendentowi nie później niż do 
godziny 8.00 w piątek poprzedzający planowaną nieobecność, dostarczając 
jednocześnie listę uczniów korzystających z obiadów będących uczestnikami wyjazdu. 
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§ 7 
Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 

 
1. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w pomieszczeniu stołówki 

osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, 
tornistrów w wyznaczonym miejscu w stołówce. 

3. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie; obowiązuje schludny 
wygląd (długie włosy należy związać). 

4.  Nadzór nad uczniami w stołówce szkolnej sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z 
grafikiem dyżurów oraz wychowawcy świetlicy. 

5. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce. 

 

 
 


