
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 W CHORZOWIE 

§1 

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. Niniejszy 

regulamin określa warunki korzystania i zasady odpłatności za posiłki wydawane w stołówce 

szkolnej.  

2.Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.35-14.00. 

3.Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 3,50 zł. 

§2. 

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

Podstawowej nr 34, których rodzice/opiekunowie dokonali opłaty przelewem na konto szkoły 

w wyznaczonym terminie i przekazali potwierdzenie wpłaty kierownikowi lub 

wychowawcom świetlicy szkolnej . 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są również uczniowie, których posiłki 

dofinansowuje MOPS w Chorzowie na podstawie decyzji lub procedur obowiązujących przy 

realizacji programu rządowego „Dożywianie bez decyzji”  

     §3 

1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej poprzez zgłoszenie tego faktu u kierownika 

świetlicy i uiszczeniu opłaty za obiady przelewem na konto szkoły. 

2. Nieuiszczenie wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z obiadów 

w szkole. 

3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, wydawanie dziecku posiłku zostaje 

wstrzymane 

     §4 

1.Wysokość opłaty jest określana przez kierownika świetlicy i podawana do publicznej 

wiadomości przez wywieszenie na korytarzu przy stołówce szkolnej i opublikowanie w 



dzienniku elektronicznym: LIBRUS. Wysokość opłaty = koszt obiadu (3,50zł.) x ilość dni w 

miesiącu. 

2.Opłaty za posiłek można dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze: 

86 1050 1243 1000 0010 6144 

3. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i 

nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata: 

np. SP 34/wpłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia 

 

 4.Ustaloną opłatę na dany miesiąc uiszcza się z góry do ostatniego dania miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 

(np. 28 października za listopad).  

5 .W wyjątkowych przypadkach, na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, po uzgodnieniu z 

kierownikiem świetlicy wpłaty przyjmowane są w innych terminach niż wyznaczone daty. 

 

§5 

 1.W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce 

szkolnej (trzy dni i więcej), zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z 

posiłku za każdy dzień nieobecności pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona.  

2.Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu 

rozliczeniowym. W szczególnych przypadkach zwrot należnej kwoty może nastąpić na konto, 

z którego nastąpiła wpłata.  

3.Kwota do zwrotu lub odliczenia w następnym miesiącu naliczana jest od następnego dnia 

po zgłoszeniu. 

4.Zgłoszenie nieobecności następuje poprzez osobiste lub telefoniczne poinformowanie o tym 

kierownika świetlicy, wychowawców lub pracowników sekretariatu szkolnego. Zgłoszenia 

nieobecności ucznia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, który obowiązany jest również 

określić czas trwania nieobecności. 

 


