
Zarządzenie nr 01/S/2021 

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, stanowiący załącznik do zarządzenia.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r., jednocześnie traci moc obowiązującą 

zarządzenie nr 01/S/2020  z dnia 31.08.2020r. Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni. 

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia                             

i bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.  

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 31.08.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W GDYNI. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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. Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych uprawnieni są: 

a) uczniowie, 

b) pracownicy Szkoły – w przypadku, gdy uczniowie nie wykorzystują 

wszystkich wolnych miejsc. 

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

żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków 

wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki 

pomocy społecznej. 

4. 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 w stołówce szkolnej na podstawie wniosku (załącznik nr                                   

4  do zarządzenia). 

5. Opłata wnoszona przez rodzica lub opiekuna prawnego za posiłki w stołówce szkolnej 

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.). 

6. Zgodnie z punktem 2 Szkoła może również prowadzić żywienie dla Pracowników 

Szkoły  według zasady: 

a) Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni      

są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy                      

i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni –zgodnie                   

z art.15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników                       

nie będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo 

– Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia. 



b) 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. 

 

§2 

ZAPISY NA LISTĘ UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z 

POSIŁKÓW  

 

1. Zapisanie na obiady  ucznia/wychowanka oraz Pracowników Szkoły  następuje tylko 

poprzez założenie Konta   na „Portalu Rodzica”. 

2. W celu założenia ww. konta należy złożyć uzupełnioną deklarację zapisu (załącznik 1) 

w wiadomości e-mail na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub osobiście                            

w sekretariacie Szkoły oraz opłacić niezbędną do odbioru posiłków kartę – koszt 7 zł 

(karta + etui na smyczy). O płatności poinformują wychowawcy.               

3. Po uzupełnieniu deklaracji w ciągu 5 dni na podany w deklaracji adres e-mail zostanie 

wysłany link do aktywacji konta.  

4. Po kliknięciu w link należy uzupełnić wymagane dane, następnie zostanie wysłany 

link potwierdzający aktywację konta na adres e-mail podany w deklaracji.  

5. Brak uzupełnionych danych uniemożliwi założenie konta, co uniemożliwia odbiór 

posiłków.  

 

§3 

PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

 

1. Należności za obiady naliczane będą tylko po złożeniu deklaracji. 

2. Płatności za wyżywienie dokonywane są wyłącznie przelewem na konto szkoły:            

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658 

3. Dokonywanie wpłat odbywa się zgodnie z ,,Harmonogramem Wpłat” (załącznik             

nr 2)  

4. Wszelkie wpłaty dokonane po terminie będą zwracane na konto nadawcy.  

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje blokadę na karcie  wydań posiłków 

ucznia, co skutkuje skreśleniem z listy uprawnionych do spożywania posiłków                



w miesiącu, za który nie odnotowano wpłaty lub wpłata wpłynęła po wyznaczonym 

terminie.  

6. Kwota do wpłat za pełen miesiąc żywieniowy podawana będzie w ogłoszeniu                        

na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Wysyłane będą także 

powiadomienia z Panelu Rodzica o zbliżającym się terminie płatności. Opłaty 

powinny być wnoszone w wysokości podanej w powiadomieniu.  

7. W razie wątpliwości należy kontaktować się z intendentem szkoły telefonicznie                                               

pod nr (58)624-04-07 lub drogą mailową na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl .  

8. Jeżeli wpłata jest mniejsza niż za cały miesiąc żywieniowy należy określić jakich dni 

dotyczy wpłata.  

9. W przypadku organizacji dodatkowych akcji np. Akcja Zima termin wnoszenia opłat 

każdorazowo ustala Dyrektor Szkoły.  

10. Na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły w porozumieniu z intendentem ustala 

wysokość opłaty za obiad.  

11. Opłata za posiłek od września 2021 do odwołania wynosi:  

a. Dla ucznia – 5.00zł  

b. Dla pracowników pedagogicznych – 10,00zł  

c. Dla pracowników niepedagogicznych – 10,00zł  

12. W zawiązku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków Dyrektor Szkoły może 

podwyższyć opłatę za obiady w trakcie roku szkolnego.  

 

WZÓR OPISU PRZELEWU ZA OBIADY:  

ANNA KOWALSKA Ia obiady za 09/2021 

 

§4 

ODBIÓR POSIŁKÓW 

 

1. Odbiór posiłków możliwy jest tylko na podstawie deklaracji złożonej przez  

rodzica.  

2. Uczeń odbiera posiłek przykładając przypisaną do niego kartę do czytnika 

zbliżeniowego.  

a. Po komunikacie „posiłek wydano” uczeń zostaje wpuszczony                         

na stołówkę i odbiera posiłek.  



b. Po komunikacie „blokada wydań” uczeń nie zostaje wpuszczony                           

na stołówkę.  

c. W przypadku, gdy uczeń zapomni swojej karty zostanie wpuszczony                     

na stołówkę przez intendenta po wpisaniu nazwiska do systemu.  

d. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie zgłosić się                               

do intendenta szkoły w celu wydania nowej karty. Wydanie kolejnej 

Karty to koszt 10zł.  

3. Pracownik Szkoły odbiera posiłek przykładając przypisaną  kartę do czytnika 

zbliżeniowego.  

 

§5 

REALIZACJA POSIŁKÓW 

  

1. Posiłki wydawane są wyłącznie przy użyciu karty przypisanej do ucznia                      

na miejscu w stołówce szkolnej w godzinach od 11.00 do 14.00.  

2. Posiłki odbierać może  uczeń tylko osobiście.  

3. Rodzic zobowiązuje się do przechowywania karty w sposób i w miejscu 

uniemożliwiającym dostęp do niej osobom trzecim oraz nieupoważnionym.                              

W przypadku oddania karty osobom trzecim zostanie ona zarekwirowana,                      

a posiłek będzie musiał zostać opłacony przez ucznia/rodzica przypisanego                   

do karty. 

 

§6 

ODWOŁANIE POSIŁKÓW 

 

1. Rodzic może odwołać posiłek bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów                         

za pomocą: 

a. „Portalu Rodzica” w zakładce odwołania  

b. Osobiście w sekretariacie szkoły  

c. Telefonicznie pod nr (58) 624-04-07 

d. Mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl 

 

 

mailto:obiady@sp12gdynia.edu.pl


ODWOŁANIE POSIŁKÓW MOŻNA ZGŁOSIĆ NAJPÓŹNIEJ  

DO GODZINY 9.00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ŻYWIENIE 

RODZIC OTRZYMA MAILOWE POTWIERDZENIE ODWOŁANEGO POSIŁKU 

 

2. Odwołanie dokonane w terminie i na zasadach wskazanych w niniejszym 

paragrafie pomniejsza należność do zapłaty za dany  kalendarzowy miesiąc 

żywienia.  

3. Środki z nadpłaty powstałe w ten sposób nie są zwracane automatycznie,                           

lecz pozostają na koncie ucznia jako nadpłata z możliwością wykorzystania                         

w kolejnym miesiącu kalendarzowym żywienia.  

4. Rodzic może zażądać zwrotu powstałej nadpłaty. W takim wypadku zostanie                     

on dokonany w terminie 14 dni od otrzymania przez intendenta pisemnej prośby           

o dokonanie zwrotu kosztów  tym zakresie.  

5. Szkoła nie zwraca kosztów poniesionych za posiłek nieodebrany, który nie został 

wcześniej odwołany na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.  

6. W miesiącu czerwcu i grudniu nie ma odpisów za niewykorzystane posiłki.  

 

§7 

REZYGNACJA Z POSIŁKÓW 

 

1. Rezygnacja z żywienia odbywa się za pomocą zgłoszenia przez Rodzica 

rezygnacji z żywienia (załącznik nr 3) w wiadomości e-mail na adres 

obiady@sp12gdynia.edu.pl lub osobiście w sekretariacie.  

2. W przypadku braku złożenia rezygnacji opłaty będą naliczane.  

3. Rezygnacja zostanie potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną na adres podany                   

w deklaracji.  

4. Rezygnację należy złożyć przed rozpoczęciem żywienia w danym miesiącu 

kalendarzowym. (np. w październiku składamy rezygnację, która obowiązuje                     

od listopada). 

5. Składając rezygnację należy zdać kartę zbliżeniową u intendenta lub                             

w sekretariacie szkoły.  

 

 

 

mailto:obiady@sp12gdynia.edu.pl


 

§8 

USUNIĘCIE UCZNIA Z LISTY UPRAWNIONYCH DO KOTRZYSTANIA                  

Z POSIŁKÓW 

 

1. W przypadku  nie opłacania posiłków uczeń zostanie skreślony z listy 

uprawnionych do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.  

2. W przypadku nagannego zachowania ucznia w stołówce szkolnej (rzucanie 

jedzeniem, bicie się, przepychanie, głośne i niekulturalne zachowanie, niszczenie 

mienia, brak reakcji na uwagi nauczyciela dyżurującego) uczeń zostaje  skreślony 

z listy uprawnionych do korzystania z posiłków. 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Szkoły, tablicy 

ogłoszeń stołówki.  Wszyscy Rodzice mogą w dowolnym momencie nieodpłatnie 

uzyskać dostęp do Regulaminu Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 w 

Gdyni w zakładce „Portalu Rodzica”.  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2021r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1  

 

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 12 IM GEN MARIUSZA ZARUSKIEGO W GDYNI 

 

Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………….. 

ucznia klasy………………. na obiady do stołówki szkolnej od dnia ……………………… 

Dni tygodnia w których dziecko będzie uczęszczało na obiady: …………………………… 

Dane rodzica/ opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:…………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego, dane do przelewu……………………………………………………. 

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

Oświadczam że: 

1. Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je. 

2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka 

zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie. 

3. Wyrażam zgodę na informowanie o zaległych płatnościach za obiady dziecka/ci na 

podany powyżej telefon/e-mail.  TAK 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego syna/ 

córki…………………………………………….…. przez administratora – Szkoły 

Podstawowej nr 12 – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 12. 

5. Podaje dane osobowe swoje i mojego syna/córki dobrowolnie oświadczam, że są 

one zgodne z prawdą. 

 

Gdynia, dnia ……………… / czytelny podpis rodzica/……………………………. 

 

*wypełnia intendent 

 

Numer karty przydzielony na stołówce szkolnej:* 



 

 

 

 

Załącznik nr 2  

 

Harmonogram przyjmowania wpłat w roku szkolnym 2021/2022 

 

Za wrzesień w dniach:  1, 2, 3, 6 września  

Za październik w dniach: 24, 27, 28, 29 września  

Za listopad w dniach : 22, 25, 26, 27, 28 października 

Za grudzień w dniach: 22, 23, 24, 25, 26, 29 listopada 

Za styczeń w dniach: 3, 4, 5, 7 stycznia 

Za luty w dniach: 24, 25, 26, 27, 28 stycznia 

Za marzec w dniach: 21, 22, 23, 24, 25 lutego  

Za kwiecień w dniach: 23, 24, 25, 28, 29, 30 marca  

Za maj w dniach:  22, 25, 26, 27, 28 kwietnia 

Za czerwiec w dniach: 23, 24, 25, 26, 27 maja  

 

Zimowa przerwa świąteczna  od  23.12.2021    do  2.01.2022 

Ferie zimowe 14-27.02.2022 

Wiosenna przerwa świąteczna  od  14.04.2022  do  19.04.2022 

 

Opłaty za obiady można dokonywać   za jeden  miesiąc  tylko w wyznaczonych  

w harmonogramie dniach podanych jak wyżej.  

Płatności dokonywane po  w/w terminach będą każdorazowo zwracane na konto podane 

w deklaracji zapisu. 

 

         

O WSZELKICH ZMIANACH DOT: ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ 

NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY 

OGŁOSZEŃ 

 

BARDZO  PROSIMY O  PRZESTRZEGANIE  WYZNACZONYCH   TERMINÓW 

PŁATNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

  

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKÓW 

 

………………………………………………                             Gdynia dnia, ..……………….. 

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Informuje, że moje dziecko nie będzie korzystać z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 12 im. gen Mariusza Zaruskiego  w Gdyni od dnia..................................... 

Imię i Nazwisko dziecka:…………………………………………………………………. 

Klasa: …………………………………. 

Nr Karty …………………………..    

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przyjęłam zwrot karty ucznia o numerze……………………………..  

 

Gdynia,.…………………………………………….. 

data i podpis pracownika przyjmującego zwrot karty 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odpisy za odwołane obiady zwrócone zostaną przelewem na konto rodzica/ opiekuna 

prawnego: 

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………. 

Numer konta bankowego:……………………………………………………………….. 

 

 



 

 

 

          Załącznik nr 4  

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 ……………………..................... 

  


