
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  

w Augustowie 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

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

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę z uwzględnieniem 

posiadanej bazy lokalowej. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych zgodnie z zasadami 

racjonalnego żywienia i przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 

kalkulacją kosztów. Posiłki  są przygotowywane  w formie dwudaniowego obiadu. 

3. Wydawane posiłki przygotowuje stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku 

Ułanów Krechowieckich w Augustowie. 

4. Dowóz posiłków do szkoły, organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Augustowie. 

5. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w określonych 

godzinach według ustalonego harmonogramu. 

 

 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

  

1.    Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły oraz nauczyciele. 

2.    Ze stołówki mogą korzystać uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których  

dożywianie finansuje MOPS oraz inni sponsorzy. 

3.    Osoby uprawnione do korzystania z obiadów muszą posiadać konto założone w aplikacji 

,,Zamów posiłek’’, posiadać breloczek z chipem oraz środki na koncie. 

2. Osoba zamawiająca może zamówić lub odwołać posiłek  przez aplikację, najpóźniej w 

dniu poprzedzającym wydawanie posiłku do godziny 8.00  

 

§ 3. 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

 

 

1. Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne. 

2. Opłata za posiłek wydawany uczniowi obejmuje koszt zakupionych artykułów 

spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku. 

3. Opłata za posiłek wydawany osobie niebędącej uczniem obejmuje pełen koszt 

przygotowania posiłku w stołówce. tzn. 

1) koszt artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku, 



 

2) koszty wynagrodzeń pracowników stołówki, składniki naliczane od tych 

wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki przygotowującej i wydającej 

posiłki, a w szczególności: wody, ścieków, energii elektrycznej oraz koszty 

zakupu składników majątkowych i usług na rzecz stołówki. 

 

4. Koszty ustalane są przez podmiot przygotowujący posiłki w porozumieniu z 

Burmistrzem Miasta Augustowa. 

 

§ 4 

Zasady zachowania na stołówce 

 

1. Do stołówki mogą wchodzić wyłącznie osoby korzystające z posiłków. Osobom, które 

nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej. 

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki 

dotyczącego przepisów bhp. 

3. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący 

nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy. 

4. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz 

personelu stołówki. 

5. W stołówce obowiązuje cisza. 

6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

7. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu. Należy 

zostawić po sobie porządek.  

8. Za szkody w stołówce spowodowane umyślnie odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 

9. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany 

zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego 

aneksu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2022 r. 

 

 

 

 

 


