
REGULAMIN  

stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68  

im. Artura Oppmana w Warszawie 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 września 

2008 r. – tekst ujednolicony. 

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie SP 68 oraz pracownicy 

szkoły. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub 

dożywianie, których finansuje OPS, DBFO, Rada Rodziców i sponsorzy. 

3. Zgodnie z zarządzeniem wyżej wymienieni, zapisywani są na posiłki na 

początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

kierownikowi stołówki lub świetlicy. 

III. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI 

1. Opłatę za posiłki należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc żywieniowy. Opłaty dokonujemy przelewem na konto szkoły:  

37  1030  1508  0000  0005  5098  6078. 

2. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie potwierdzenia 

tożsamości ze sporządzoną listą uczniów posiadających opłacone obiady. 

IV. ZWROTY ZA OBIADY 

1. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej lub rezygnacji z posiłku, 

należy każdorazowo odwołać w dniu nieobecności do godz. 9.00 

telefonicznie 22/839-48-14 wew. 14 lub wew. 10 bądź też osobiście na 

portierni szkolnej. W przypadku nie odwołania posiłku koszty ponosi 

wpłacający. 

2. Zwrot poniesionych kosztów, może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub 

innych przyczyn losowych. 

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Obiady wydawane są od godz. 11.30 - 13.50. 

2. Jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora szkoły wywieszony 

jest na drzwiach do stołówki oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia  

z kalkulacją kosztów. 

 



VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Nadzór nad bezpieczeństwem sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie  

z grafikiem dyżurów oraz wychowawcy świetlicy. 

3. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki 

osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom i/lub opiekunom 

ucznia. 

4. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos. 

5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek 

w szatni, a plecaków przed stołówką. 

6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego 

miejsca.  

 


