
REGULAMIN dla ucznia  
 

Korzystania ze stołówki szkolnej przy ZSO w Mogielnicy w roku szkolnym 2021/2022 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas 

przerw obiadowych w grupach klasowych  

3. Postanowienia niniejszego regulaminu- aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące 

stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w łączniku przy stołówce. 

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

a) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,  

b) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji 

przez MOPS 

c) nauczyciele wnoszący opłaty indywidualne  

5. Opłaty za korzystanie przez  ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalone są  

w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.  

W sytuacjach wzrostu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość 

zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej 

miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje wychowawca klasy  
 

7. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 każdego miesiąca. 

8. Odpisy – nieobecność ucznia w danym dniu należy zgłosić  

do godz. 8.00 wyłącznie  SMS pod nr. 538 387 028 

w formie jak najkrótszej : imię i nazwisko, dzień, klasa. 

9. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie 

zwrócona w postaci pomniejszenia w kolejnym miesiącu.  

10. Stołówka szkolna zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 

11. W stołówce obowiązuje cisza i zasady kulturalnego zachowania.  

12. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

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

14. W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania 

poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. 

15. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

16. O wszystkich sprawach związanych z organizacją stołówki decyduje Dyrektor Szkoły. 

17. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły . 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULANIM    

DLA    ODDZIAŁU   PRZEDSZKOLNEGO  
 

Korzystania ze stołówki szkolnej przy ZSO w Mogielnicy w roku szkolnym 

2020/2021  

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze 

stołówki. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych  

• śniadanie 900 

• zupa 1045 

• II danie 1145 

• podwieczorek 1345 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu- aktualny jadłospis, ogłoszenia 

dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w 

łączniku przy stołówce. 

 

4. Opłaty za korzystanie przez dzieci z oddziału przedszkolnego z posiłków 

w stołówce szkolnej ustalone są w wysokości kosztów produktów 

wykorzystanych do przygotowania posiłku.  

W sytuacjach wzrostu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze 

stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

5. Opłaty za wyżywienie w danym miesiącu przyjmuje  wychowawca 

grupy  

6. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca.  

7. Odpisy – nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić  

do godz. 8.00 wyłącznie  SMS pod nr. 538 387 028 

w formie jak najkrótszej ; imię i nazwisko dziecka, grupa, dzień 

Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu 

zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia w kolejnym miesiącu.  

8. Stołówka szkolna zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie. 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki   

decyduje Dyrektor Szkoły. 

9. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły . 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2020.  


