
Zarządzenie nr 01/S/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni 

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty  art. 106 ust. 3 ( Dz. U. 2017 r., 

poz. 59, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650) 

 

 

Ustalam „Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej”  w Szkole Podstawowej nr 12 

w Gdyni, zwanej Szkołą, na czas stanu epidemiologicznego w kraju stanowiący załącznik do 

zarządzenia 01/S/2020.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r., jednocześnie traci moc obowiązującą 

zarządzenie nr 01/S/2019  z dnia 31.08.2019r. Szkoły Podstawowej nr 12. 

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia  

i bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.  

 

Gdynia, dnia 31.08.2019r. 
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Obowiązuje od: 01.09.2020r. 

 

§ 1 

1. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy, w celu wspierania prawidłowego rozwoju 

uczniów, szkoły prowadzone przez Gminę Gdynia realizują zadania opiekuńcze poprzez 

organizację przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówkach 

szkolnych. 

§ 2 

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

a. wychowankowie oddziałów przedszkolnych  

b. uczniowie klas I-IV 

c. zawodnicy  UKS ,,SIÓDEMKA” - uczniowie klas V-VIII 

d. pracownicy Szkoły 

 

§ 4 

1.Deklaracją korzystania  dziecka z obiadów w szkole jest karta zapisu złożona u 

wychowawcy klasy lub przesłana mailowo na adres szkolnego intendenta: 

karolina.jach@sp12gdynia.edu.pl 

2. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć oświadczenie 

mailowo na adres:  karolina.jach@sp12gdynia.edu.pl  lub osobiście w Sekretariacie Szkoły 

przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma  nastąpić rezygnacja. 

 

§ 5 

1. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie 

żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych 

w szkole na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej. 

2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z powodu zagrożenia 

uzależnieniami, w ramach profilaktyki i upowszechniania zdrowego stylu żywienia, może być 

przyznana pomoc realizowana przez szkołę w formie bezpłatnego posiłku, wydawanego na 

podstawie wniosku (załącznik do zarządzenia). 
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 §6 

Opłata wnoszona przez rodzica/opiekuna prawnego za posiłki jest równa wysokości kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie i nie może przekraczać 0.32% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,poz.1679 z późn. 

zm.). 

§7 

Zgodnie z § 2 ust.4 szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników według 

zasady: 

1. Dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników nie będących nauczycielami – odpłatność 

w pełnej wysokości uwzględniająca koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca 

zużytego do przyrządzania posiłku, koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki 

naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki. 

§ 8 

Na początku roku szkolnego Dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem ustala wysokość 

opłaty za obiad. 

§ 9 

1. Opłata za posiłek (zupa+ drugie danie) wynosi: 

a. dla ucznia  4,00zł  

b. zawodnicy  UKS ,,SIÓDEMKA”  8,00 zł - uczniowie klas V-VIII * 

c. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 11,00 zł * 

* cena obiadu catringowego 

2. W związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków Dyrektor może podwyższyć 

opłatę za obiady w trakcie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 01/S/2020        

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni        

  z dnia 31.08.2020r.         

 Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej 
 

 3 

 

§ 10 

1. Opłaty ustalone na podstawie § 9 wnosi się wyłącznie przelewem na konto bankowe 

szkoły podając: imię, nazwisko, klasę ucznia, za jaki miesiąc i rok uiszczana jest opłata. 

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU ZA OBIADY: 

Anna Kowalska, Ia, obiady za IX/2020. 

imię i nazwisko ucznia, klasa, za co, za jaki miesiąc i rok 

 

 

Nr konta bankowego do wpłat za obiady: 

PKO Bank Polski SA: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658. 

§ 11 

1.Opłaty przelewem wnosi się z góry w nieprzekraczalnym terminie podanym w ogłoszeniu 

na stronie internetowej szkoły lub wywieszonych na drzwiach wejściowych do budynku 

szkoły.  

2. Ostatecznym terminem dokonania wpłaty jest dzień dzień podany w ogłoszeniu o płatności 

za obiady. Przelewy, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną każdorazowo zwrócone 

na konto nadawcy.   

3. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z 

obiadów w danym miesiącu.  

4. Opłaty w formie cateringu nie podlegają odpisom. 

5. Jeżeli wpłata jest mniejsza niż za cały miesiąc należy określić dokładnie dni obiadowe 

których dotyczy wpłata. 

§ 12 

1. Szczegółowy wykaz godzin, w których wydawane są posiłki dla poszczególnych klas, 

ustala intendent w porozumieniu z Dyrektorem. 

2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu osób trzecich w pomieszczeniach, w 

których spożywa się posiłki. 

3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w szkole. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na 

wynos. Decyzja ta zostaje podyktowana względami sanitarnymi.  

4. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do stołówki wywieszony jest aktualny 

jadłospis na dany tydzień. 
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5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają 

kierownik świetlicy, nauczyciel świetlicy i/ lub dyżurujący nauczyciel. 

6. W czasie obecności ucznia w stołówce obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek 

urządzeń elektronicznych. 

 

Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez Dyrektora 

Szkoły 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZPŁATNEGO POSIŁKU 

Wnioskodawca: 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia) 

....................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania i nr tel.) 

Uzasadnienie: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... .................................

....................................................................................................................................................... 

……………………...............… 

data i podpis wnioskodawcy 

Członkowie komisji: 

Przyznaję bezpłatny posiłek od dnia: …………………………... 

 

………………...…..….......          …….…....….…..………....         …….….......…………….... 

data i podpis                                data i podpis                               data i podpis 

 

Zatwierdzam: Dyrektor ……………………..................... 

         data i podpis 


