
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE 

 

1. Postanowienia ogólne 

a. stołówka szkolna zorganizowana jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 

b. korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest 

wiążące do momentu rezygnacji, 

c. stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez firmę 

cateringową wyłonioną w trybie rozeznania cenowego dla osób uprawnionych do 

korzystania z posiłków w szkole, 

d. korzystanie z obiadów możliwe jest po wcześniejszym złożeniu Deklaracji – 

w przypadku osób niepełnoletnich deklarację składa rodzic/opiekun prawny, 

e. posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolonej z wyjątkiem dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego, ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach 

szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

f. jadłospis na bieżący tydzień udostępniany jest na tablicy informacyjnej w stołówce. 

 

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

a. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wnoszący opłaty indywidualnie, 

b. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, których obiady refundowane są 

przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty, 

c. pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół 

Zawodowych w Hajnówce wnoszący opłaty indywidualnie. 

 

3. Zapisy i rezygnacja. 

a. zapisy na obiady prowadzone są od dnia rozpoczęcia roku szkolnego,  

b. dopuszcza się możliwość rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, wymaga ona 

jednak formy pisemnej złożonej w sekretariacie z tygodniowym wyprzedzeniem, 

c. w przypadku  jednodniowej nieobecności ucznia brak jest możliwości rezygnacji 

z obiadu w tym dniu; dopuszczalny jest odbiór obiadu przez rodzica/opiekuna 

prawnego, 



d. w przypadku nieobecności ucznia, planowanego wyjścia lub wycieczki klasy w porze 

wydawania obiadów, rezygnację z  obiadu zgłaszają pełnoletni uczniowie lub rodzice 

przynajmniej jeden dzień wcześniej, 

e. w  przypadku wyjazdów większej liczby klas lub wycieczek kilkudniowych, rezygnacja 

z obiadów powinna być zgłoszona tydzień wcześniej przez wychowawcę klasy. 

 

 

4. Wydawanie posiłków. 

a. posiłki wydawane w stołówce, przygotowane przez firmę cateringową, są zgodne 

z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, a także zgodne z aktualnymi 

Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, 

b. za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych 

w Hajnówce, 

c. posiłki wydawane są na długiej przerwie, tj. w godz. 12:20 – 12 :40, 

d. podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

korzystające z obiadów. 

 

 

5. Odpłatność za obiady. 

a. posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne, 

b. osoby, o których mowa w punkcie 2  ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki  

w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z firmą cateringową, 

c. odpłatność za obiady uiszczana jest od pierwszego do 5 dnia danego miesiąca 

przelewem na rachunek bankowy firmy cateringowej, 

d. przy przelewie w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za 

który dokonywana jest płatność, 

e. za nieterminową wpłatę będą naliczane odsetki ustawowe (podstawa prawna 

art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny), 

f. opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego, 

g. wszelkie nieobecności zgłaszane zgodnie z niniejszym Regulaminem skutkują 

pomniejszeniem należności w miesiącu kolejnym, natomiast nie będą odliczane koszty 

obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.  

 

 



6. Zasady zachowania w stołówce:  

a. podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki 

osobom  niespożywającym posiłków,  

b. dopuszcza się obecność nauczycieli dyżurujących, którzy są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo uczniów, 

c. uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w stołówce w kolejce, oczekując na 

zaznaczenie ich obecności na liście obiadowej i wydanie posiłku przez obsługę, 

d. podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania, 

e. po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, 

f. uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawienie otrzymanego jedzenia. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

a. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją 

pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły, 

b. regulamin obowiązuje od 24.02.2023 r. i został wprowadzony zarządzeniem 

nr 17/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, 

c. wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.  

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

w Hajnówce 

Mirosława Szpilko 

 

 

 


