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                                                                                                                Załącznik 

do Zarządzenia nr 12/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

z dnia 1 września 2022 r. 

 

  

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Żywienie uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 odbywa się przez cały rok szkolny        

z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  

2. Szkoła Podstawowa nr 8 mieści się w dwóch budynkach : na ul. B. Żeleńskiego 4        

i na ul. Leśmiana 1. Stołówka znajduje się w każdym z budynków.  Uczniowie 

korzystają ze stołówki w budynku, w którym realizowane są zajęcia lekcyjne.                                                                                           

3. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. 

  

4. Stołówka szkolna wydaje : 

- dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad  

i podwieczorek, 

- dla uczniów i pozostałych osób uprawnionych 1 posiłek dziennie: obiad. 

 

5. Posiłki  wydawane są w godzinach: 

 śniadanie o godzinie 8.15 

 obiad o godzinie 11.30, 12.35 i 13.40 

 podwieczorek 14.00 

 

6. W wyjątkowych sytuacjach, jak np. pandemia, godziny wydawania posiłków mogą 

ulec zmianie. 

 

7. Aktualny jadłospis na dany miesiąc  wraz ze składnikami zawierającymi alergeny  

zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły . 

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

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

a) uczniowie, których rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą opłaty indywidualne, 

b) uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS lub inne instytucje oraz sponsorzy, 

c) nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole 

Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka / ucznia chcącego korzystać z posiłków  

w stołówce szkolnej zobowiązani są złożyć „Deklarację korzystania z pobytu  

i wyżywienia dziecka w oddziale przedszkolnym”  lub dla ucznia „ Deklarację  
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korzystania z obiadów w stołówce szkolnej”  ( załącznik nr 1 i nr 2) 

Deklarację należy złożyć u intendenta lub w sekretariacie szkoły. 

III. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE  ZE STOŁÓWKI 

SZKOLNEJ 

1. Ustalone wysokości opłat za ciepłe posiłki w stołówce szkolnej: 

 dla dziecka z oddziału przedszkolnego korzystającego z dwóch  posiłków,      

tj. ze śniadania i obiadu: 9 zł , z trzech posiłków, tj. śniadania, obiadu          

i podwieczorku: 11 zł    ( w tym cena śniadania wynosi 3 zł, obiadu 6 zł  

i podwieczorku 2 zł )   

  dla ucznia – 6,00 zł 

  dla nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły – 8 zł,                                                                                

2. Opłatę za ciepły posiłek wnosi się w okresach miesięcznych:                                                  

- uczniowie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie  

z posiłków   

- dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych z dołu do 10 dnia każdego miesiąca                

na wskazany rachunek bankowy : 29 8783 0004 0021 6502 2000 0002 

W tytule wpłaty należy podać : imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza 

dziecko i miesiąc, na który są wykupione posiłki. 

3. Nieobecności dzieci korzystających z oddziałów przedszkolnych odliczane są od 

wpłaty za kolejny miesiąc. Odliczane są posiłki z dni, kiedy dziecko jest nieobecne  

w przedszkolu, na podstawie odczytu z kart w systemie obecności.pl.                           

Nie są natomiast odliczane pojedyncze posiłki. 

4. Wysokość opłaty za posiłki w oddziałach przedszkolnych podawana jest rodzicom, 

bądź opiekunom prawnym indywidualnie, pisemnie przez intendenta szkoły. 

5. Nieobecności uczniów na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem, ewentualnie w tym samym dniu do godziny 9:00 pod numerem 

telefonu : 572 816 232  lub mailowo poprzez e-dziennik do intendenta szkoły 

6. Wszystkie nieobecności uczniów zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą 

odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc . 

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

7. Jeżeli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się 

automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora 

wycieczki (wyjścia). 
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8. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów fakt 

ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca,  

w którym dziecko / uczeń korzysta z posiłków ( załącznik nr 3). 

9. Wysokość opłaty dla uczniów za obiady, jakiej należy dokonać w danym miesiącu, 

jest umieszczona na stronie szkoły w zakładce Stołówka. W tym samym miejscu, na 

stronie szkoły zamieszczany jest co tydzień jadłospis. 

10. Zaległości w płatnościach za obiady uczniów SP 8 za dwa kolejne miesiące 

żywieniowe powodują wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca do 

czasu uregulowania należności.  

11. W sprawie opłat za posiłki w oddziałach przedszkolnych i w szkole należy 

kontaktować się z intendentem telefonicznie lub poprzez e-dziennik. 

 

IV. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Podczas wydawania ciepłych posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach 

stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.  

2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowania się 

poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce oraz pracownikom kuchni. 

3. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy 

dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. 

4. Uczniowie przed posiłkiem zobowiązani są umyć ręce. 

5. Przed wejściem na stołówkę uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon 

komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. 

6. Ze względów bezpieczeństwa tornistry/plecaki należy odkładać w wyznaczone 

miejsce. 

7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do okienka zwrotu naczyń. 

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

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W CZASIE REŻIMU 

SANITARNEGO SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ COVID 19 

1. Uczniowie wchodzą na stołówkę w wyznaczonych dla danej klasy przerwach obiadowych. 

2. Harmonogram przerw z podziałem na klasy wywieszony jest na drzwiach stołówki  

i zamieszczony na stronie szkoły w zakładce stołówka. 

3. Przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji aplikuje przy 

wejściu pracownik szkoły. 
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4. Na stołówkę należy wchodzić zachowując w miarę możliwości odstęp 1,5 m 

5. Uczniowie zajmują miejsca wyznaczone dla danej klasy. W czasie posiłku nie zmieniają 

miejsc. 

6. Spożywają posiłki w naczyniach wcześniej przygotowanych na stołach zgodnie z ilością 

miejsc. Nie wymieniają się naczyniami i sztućcami. 

7. Uczniowie nie podchodzą po posiłki do pracowników kuchni. Zupy nalewają sobie z waz 

umieszczonych na stołach, drugie dania podają im inni pracownicy szkoły. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu stołówki szkolnej 
 w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Imię i nazwisko ucznia  ………………………...………….… klasa  ...………….....….. 

2. Imię i nazwisko rodzica  …..............................................tel. kontaktowy …………. 

3. Nr konta bankowego, na który dokonywane będą zwroty nadpłat za obiady ucznia kończącego naukę w SP 8 

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

4. Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej: 

5. Cena dwudaniowego obiadu z kompotem lub sokiem wynosi: 6,00 zł  

6. Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto 

szkoły: 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu 

       nr: 29 8783 0004 0021 6502 2000 0002  

                tytułem: wpłata za obiady /klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc... 

7. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

ewentualnie w tym samym dniu do godziny 9:00 pod numerem telefonu : 572 816 232 

 lub mailowo poprzez e-dziennik do intendentki szkolnej Beaty Grzelak - Paul.  

8. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty 

za kolejny miesiąc . 

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

9. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na 

podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia). 

10. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów fakt ten należy 

zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z 

obiadów. 

11. Wysokość opłaty za obiady, jakiej należy dokonać w danym miesiącu, jest umieszczona na stronie 

szkoły w zakładce Stołówka 

     W tym samym miejscu, na stronie szkoły zamieszczany jest co tydzień jadłospis 

1. Deklaracja: 

2. Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej zawartymi  

w punkcie 4. 

3. Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na wyżej wymienionych zasadach  

a) w okresie od  ............................... do ........................................we wszystkie dni tygodnia 

b) w wybrane dni tygodnia (podać które )   ……………………………………………………. 

3) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na 

konto. 

Zaległość w płatności za dwa kolejne miesiące żywieniowe powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od 

kolejnego miesiąca. 

 W sytuacjach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt z intendentem szkoły : 

 P. Beatą Grzelak – Paul  

- telefon : 572 816 232, poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście w budynku szkoły przy ul. Leśmiana 1        

( pokój na 1 piętrze, w skrzydle administracyjnym, przy sali komputerowej ) 

Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna na stronie : 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/wp-content/uploads/2018/05/klauzula-informacyjna.pgf 

 

Zgierz, dnia ...…………...2022r                                                       ………………………………………………. 

podpis rodzica / opiekuna 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu stołówki szkolnej 

 w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

 

 

Deklaracja korzystania z pobytu i wyżywienia dziecka w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu w roku szkolnym 2022/2023 

 

Deklaruję, że moje dziecko:……………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka) 

urodzone……………………................ będzie korzystało z usług oddziału przedszkolnego 

                     ( data urodzenia dziecka ) 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya –Żeleńskiego 4                 

od dnia………………………..2022r. do dnia …………………………..2023r.  

w godzinach od……………… do………….., tj. ………………… godzin dziennie. 

Deklaruję korzystanie z wyżywienia w liczbie ………………..posiłków dziennie. 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń oddziału przedszkolnego 

z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od października za miesiąc wrzesień danego roku 

kalendarzowego. Opłata za czerwiec danego roku kalendarzowego płatna do dnia 10 lipca tego roku. 

Wysokość opłaty wyliczana jest na podstawie odczytu z kart czytnika w systemie obecności.pl. 

    Miesięczna wysokość opłaty stanowi : 

1. iloczyn stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Zgierza 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ( 

poza realizacją podstawy programowej w godzinach 8.00 - 13.00 ) przez liczbę dni obecności dziecka w 

oddziale przedszkolnym 

2. iloczyn dziennej zadeklarowanej stawki żywieniowej 

 ( 11 zł w tym: śniadanie i obiad – 82%, tj. 9zł; podwieczorek 18%, tj. 2zł)  

przez liczbę dni obecności dziecka w oddziale przedszkolnym 

W przypadku nie odbicia karty dziecka naliczana jest pełna opłata za pobyt w godz. 7.00-17.00  

i pełne wyżywienie (3 posiłki). 

 

Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr: 

- za godziny pobytu – 56 8783 0004 0021 6502 2000 0001  

tytułem: wpłata za godziny pobytu / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc 
- za żywienie –            29 8783 0004 0021 6502 2000 0002 

tytułem: wpłata za żywienie / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc 
          zgodnie z imienną informacją podawaną przez intendenta. 

Podaję nr konta, na który szkoła będzie mogła przelać środki w razie nadpłaty za pobyt, czy wyżywienie : 

………………………………………………………………………………………………… 

Nadpłaty są zwracane na konto w przypadku rezygnacji z korzystania z usług oddziału przedszkolnego, w innym 

przypadku wszelkie nadpłaty i niedopłaty są przenoszone na kolejny miesiąc. 

W sytuacjach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt z intendentem szkoły : 

 P. Beatą Grzelak – Paul telefon : 572 816 232, poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście 

 w budynku szkoły przy ul. Leśmiana 1 ( pokój na 1 piętrze, w skrzydle administracyjnym,  

przy sali komputerowej). 

Podaję nr telefonu do kontaktu z rodzicami / opiekunami………………………………………                                

 

 

 

 

Zgierz, dnia………………2022 r.                                                    ..…………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego          
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Załącznik nr 3 do Regulaminu stołówki szkolnej 

 w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………    Zgierz, ………………… 

                                       (imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 

                                            (adres)… 

 

………………………………….. 

 

 

         Sz. P. Dyrektor 

     Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

 

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW 

 

Zgłaszam rezygnację dziecka: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

 

z obiadów w stołówce szkolnej od miesiąca……………………………………………..... 

Zwrot za niewykorzystane obiady proszę wpłacić na następujący numer konta: 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


