
 
 
 

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 
 w Kielcach 

 
  
§ 1  
Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspieranie prawidłowego 
rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 
§ 2 
 W szkole istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce obejmującego jeden 
posiłek dziennie. Żywienie w szkole prowadzi Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach. 
$ 3 
W stołówce obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością 
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym 
w kraju.  
§ 4 
Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez Miejską Kuchnię Cateringową w 
Kielcach wydawanych   w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
a)      uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 
b)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR 
c)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS. 
 § 5 
1.Posiłki wydawane są w godzinach od 11.45 do 14.00  wg ustalonego harmonogramu.  
2.Uczniowie z kl. I-III korzystają z posiłków pod opieką wychowawcy/nauczyciela. 
3.Uczniowie z klas IV-VIII korzystają z posiłków po zajęciach lekcyjnych i podczas 
długiej przerwy. 
4.W miarę możliwości posiłki  spożywane są przy stolikach z rówieśnikami z danej 
klasy.     
 § 6 
Kwalifikacja uczniów do korzystania z obiadów odbywa się  na podstawie pisemnej 
deklaracji rodziców. Wszelkie zmiany w deklaracjach lub rezygnację z wyżywienia 
należy dokonywać pisemnie, z wyprzedzeniem trzech dni roboczych przed 
wprowadzeniem zmian. 
Cena obiadu ustalana jest przez dyrektora Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach na 
dany rok kalendarzowy. 
§7 
Należność za obiady należy uregulować za cały miesiąc z góry, w terminie do dziesiątego 
dnia roboczego każdego miesiąca-termin i wysokość wpłaty podawane będą co miesiąc  
na stronie internetowej szkoły  i na tablicy informacyjnej. Brak wpłaty w w/w terminie 
jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów, a za dotychczas przygotowywane w danym 
miesiącu posiłki należy uiścić należną kwotę. 
W przypadku, gdy opłata na konto wpłynie po wyznaczonym terminie, pieniądze po 
naliczeniu ustawowych odsetek zostaną zwrócone na rachunek bankowy, podany w 
deklaracji. 
Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  
szkoły. 



 
 
 
§8 
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 
Bank: ING Bank Śląski SA /O. w Łodzi ul. Srebrna 32  
Nr konta: 60105014611000002353398684  dla Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 
im. Bohaterów Warszawy 
 
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc lub dni, za 
które dokonywana jest wpłata. 
§9 
W przypadku nieobecności dziecka można odliczyć obiad, jeżeli fakt ten zostanie 
zgłoszony do godz. 8.00 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego poprzedzającego 
nieobecność dziecka. 
Odpisy można zgłaszać telefonicznie (nr tel. 36 76 189 w.24,25).Odpisy obiadów 
zwracane są na koniec miesiąca. 
W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka na obiedzie przygotowany dla niego 
posiłek można pobrać na  „wynos” w godzinach wydawania . 
W sytuacji,  gdy nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, jego porcja obiadowa 
przekazana będzie chętnym uczniom .  
§ 10 
Jadłospis umieszczony jest do wiadomości dzieci i rodziców na tablicy informacyjnej. 
 §11 
W trakcie wydawania posiłków w jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby 
korzystające z obiadów oraz osoby sprawujące dyżur.  
§12 
Uczniowie spożywający posiłek zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
zgodnych z wprowadzonym reżimem sanitarnym oraz kulturalnego zachowania się 
zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w 
jednym szeregu.  Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, 
biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań. 
Do stołówki nie wolno wchodzić w okryciu wierzchnim oraz z plecakiem, ze względu na 
przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Po spożytym posiłku naczynia należy 
odnieść do wyznaczonego miejsca. 
 §13 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 04.09.2020r. 
 
 
  
 
 
 
 
  

 


