
Regulamin stołówki szkolnej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni 

Na podstawie: 

1) art. 106 ust. 3 Ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; 

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), 

2) art. 40 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, 

poz. 95; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), oraz 

3) Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVI/378/08 z dn. 30 stycznia 2008 r. w sprawie 

ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Gdynia, 

ustala się, co następuje: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży szkoła realizuje zadania 

opiekuńcze między innymi poprzez organizację przygotowania oraz wydawania 

posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej.  

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.  

3. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników kuchni szkolnej zgodnie 

z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.  

4. Posiłki wydawane są w formie dwudaniowego obiadu w czasie trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podczas dwóch przerw obiadowych:  

a. 11.30 – 11.50, uczniowie klas 0-IV,  

b. 12.35 – 12.55, uczniowie klas V-VIII.  

5. Postanowienia niniejszego regulaminu, informacje dotyczące odpłatności  

oraz aktualny jadłospis są dostępne na stronie internetowej szkoły, pod adresem 

www.zsp2.gdynia.pl, w zakładce „Stołówka” oraz na tablicach informacyjnych 

przy kasie szkolnej i przy stołówce szkolnej.  

  

§ 2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

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

a. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,  

b. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane ze środków MOPS, 

na podstawie indywidualnych decyzji,  

c. pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej, nieodpłatnie, 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 niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach  

http://www.zsp2.gdynia.pl/


i placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez miasto 

Gdynię,  

d. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.  

2. Kryteria przyznawania uczniom miejsc na obiady pełnopłatne:  

a. pierwszeństwo przysługuje uczniom oddziałów przedszkolnych, klas 

pierwszych szkoły podstawowej oraz uczniom klas II i III szkoły podstawowej 

uczęszczającym do świetlicy szkolnej, przebywającym w szkole dłużej niż 6 

godzin, których oboje rodziców/opiekunów pracuje,  

b. w następnej kolejności – pozostali uczniowie klas II i III, niewymienieni w 

ppkt „a” oraz uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, a także uczniowie 

mający pracujących rodziców/opiekunów prawnych, w szczególności 

uczniowie:  

 wychowywani przez samotnych rodziców, 

 mający problemy zdrowotne, 

 dojeżdżający spoza rejonu szkoły, 

c. nauczyciele i pracownicy szkoły niebędący nauczycielami, z wyjątkiem 

pracowników kuchni szkolnej.  

  

§ 3 

Ustalanie wysokości opłat za posiłki 

1. Wysokość stawek za jeden posiłek w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły  

w drodze  Zarządzenia.  

2. Opłata za jeden posiłek, wnoszona przez ucznia, jest równa wysokości kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie (tzw. wsad do kotła) i nie przekracza 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. 

nr 200, poz. 1679, ze zm.).  

3. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty 

uwzględniające koszty wykorzystanych surowców oraz koszty utrzymania stołówki 

szkolnej, w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych  

w stołówce szkolnej.  

4. W sytuacji wzrostu cen produktów i usług w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany wysokości stawki za jeden posiłek po uprzednim poinformowaniu 

korzystających ze stołówki, z miesięcznym wyprzedzeniem.  

 

§ 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 

1. Wpłat za obiady dokonuje się w okresach miesięcznych, z góry, wyłącznie 

elektronicznie – przelewem na rachunek bankowy szkoły: 



 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia 

nr rachunku bankowego: 06 1020 4900 0000 8102 3084 6432. 

2. Nie przyjmuje się wpłat gotówkowych. 

3. Wpłaty za posiłki przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.   

4. Wpłaty, które wpłyną na rachunek bankowy szkoły po wyznaczonym terminie, będą 

zwracane na rachunek wpłacającego.  

5. Wyjątek stanowią opłaty za wrzesień oraz styczeń danego roku budżetowego – do 4 

dnia miesiąca. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, wpłaty należy 

dokonać w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.  

6. Umożliwia się zakup obiadów na wybrane dni tygodnia, ale tylko w przypadku,                 

gdy  wpłacający zgłosi taką potrzebę i ureguluje należność za zadeklarowane obiady 

w terminie, o którym mowa w pkt. 3 i 5. W takim przypadku należy skontaktować się 

ze szkołą pod nr telefonu: 58 781 71 24 (kasa), 58 781 71 25 (Intendent) lub mailowo: 

intendent@zsp2.gdynia.pl, w celu uzgodnienia dokładnej kwoty, jaką należy wpłacić 

za dany miesiąc żywieniowy. 

7. Informacja (ogłoszenie) o wysokości opłaty za żywienie w danym miesiącu 

oraz terminy przyjmowania wpłat za obiady podawane są z wyprzedzeniem na stronie 

internetowej szkoły http://zsp2.gdynia.pl/oplaty-za-obiady/ oraz na tablicy 

informacyjnej przy stołówce szkolnej. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat 

za posiłki. Brak terminowej wpłaty za obiady będzie skutkował tym, że uczeń nie 

będzie mógł korzystać z posiłków w danym miesiącu żywieniowym.  

9. W tytule przelewu należy podać:  

a. imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza, 

b. za jaki miesiąc i rok wnoszona jest opłata, a w przypadku, gdy opłata 

wnoszona jest za niepełny miesiąc (w niepełnej wysokości) – należy dokładnie 

wskazać dni, w których uczeń nie będzie korzystał z żywienia w szkole. 

  

§ 5 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub rezygnacji z posiłku przez ucznia 

lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z żywienia odliczeniu podlega 

dzienna wysokość opłaty za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. 

Odpisy naliczane są od drugiego dnia po dacie powiadomienia o nieobecności.  

2. Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych 

ucznia lub na pracowniku szkoły korzystającym z żywienia.  

3. W celu odliczenia opłaty za posiłek informację o nieobecności ucznia/pracownika 

szkoły należy przekazać najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego w kasie 

szkoły lub u intendenta, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (58) 7817124, 7817125.  

http://zsp2.gdynia.pl/oplaty-za-obiady/


4. W przypadku braku zgłoszenie nieobecności wpłacający ponosi pełne koszty 

niespożytego posiłku.  

  

§ 6 

Zasady zachowania w stołówce 

1. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie, czyli powinni: 

a. spokojnie poruszać się po stołówce,  

b. zachować porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka oraz przy 

oddawaniu naczyń do okienka - zwrotu naczyń,  

c. zachować się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów ani 

słów, gestów, odgłosów obrzydzających jedzenie, nie hałasować sztućcami, 

naczyniami),  

d. po spożyciu posiłku zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić 

czyste miejsce na stoliku),  

e. nie niszczyć wyposażenia stołówki (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie 

malować cerat, nie rysować po stołach),  

f. za nieprzestrzeganie regulaminu stołówki uczeń może być skreślony z listy 

dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego; celowo 

uczynione szkody uczeń powinien naprawić,  

g. do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach ani wnosić 

plecaków (plecaki należy pozostawić w wyznaczonych miejscach).    

2. Posiłki wydawane są za okazaniem aktualnej karty obiadowej.  

3. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawuje nauczyciel dyżurny, zgodnie z grafikiem 

dyżurów.  

4. Podczas wydawania posiłków zabrania się przebywania w pomieszczeniach stołówki 

osobom niespożywającym posiłków.  

5. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.  

6. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.  

7. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.  

  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w formie 

pisemnego aneksu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

przygotowała: Alina Kocięcka – St. Intendent 

 

 


