
Załącznik do Zarządzenia nr 04/2023
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
SZKOLNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W DYSIE
I Podstawa prawna

1. Na podstawie art.106 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 949 )

II Organizacja stołówki
1. Stołówka szkolna zapewnia obiady dla uczniów szkoły i przedszkola.
2. Zgłoszenie korzystania lub wypisania dziecka z posiłków należy dokonać pisząc mail na

intendent@zpodys.pl.
3. Posiłki wydawane są na przerwach obiadowych w godz. 11:15 ,12:15, 11:40

( Przedszkole), 13:15 zgodnie z haromonogramem umieszczonym na stronie szkoły.
4. Aktualny 10 dniowy jadłospis jest umieszczony na tablicy w stołówce szkolnej, oraz

na stronie internetowej szkoły.

III Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Dysie,
2. Uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie ,
3. Nauczyciele, wnoszący opłaty indywidualnie

IV Odpłatność za obiady
1. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla ucznia szkoły wynosi 4,50 zł za każdy

dzień ( obiad dwudaniowy) .
2. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci z Przedszkola w Dysie wynosi 7,00

zł. Za każdy dzień (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).
3. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla nauczyciela wynosi 11,25 zł za każdy

dzień ( obiad dwudaniowy).
4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z
miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Informację o opłatach za obiady w danym miesiącu rodzice dostają za pomocą dziennika
Librus. W przypadku braku , można ją uzyskać mailowo intendent@zpodys.pl lub
telefonicznie 81 756-13-14 wew. 24

6. Odpłatność za obiady wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry w
terminie do 15-go każdego m-ca. Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły:

34 8702 0001 0000 0198 2000 0190
W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ.

7. W miesiącu maju w danym roku naliczana jest opłata za dwa miesiące ( maj i czerwiec).
W przypadku rezygnacji z obiadów ( nadpłaty ) zostaje ona zwrócona na konto rodzica
wpłacającego za posiłki.

8. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje od osoby zalegającej z wpłatą
wraz z ustawowymi odsetkami.
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9. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat uczeń zostanie
automatycznie wypisany z obiadów.

V Zwroty za obiady
1. Nieobecność dzienna musi być zgłoszona mailowo intendent@zpodys.pl lub

telefonicznie ( tel. 81 756-13-14 wew. 21 ) najpóźniej do godz. 8.30 danego
dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet
opłaty na następny m-c.

2. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
3. Wychowawca organizujący wycieczkę musi zgłosić intendentowi nieobecność

uczniów na dwa dni wcześniej przed planowanym wyjazdem.
4. Rezygnację z całkowitego korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić

mailowo intendent@zpodys.pl

VI Zasady zachowania w stołówce
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadów brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają

nauczyciele dyżurujący.
4. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, itp.) odpowiedzialność

finansową ponoszą rodzice.
5. O nagannym zachowaniu na stołówce informowani są; wychowawca, rodzice oraz

Dyrektor.

VII Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest jednoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z

organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor szkoły.

Regulamin obowiązuje od 20 marca 2023 r.




