
 

 

Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej 

 

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

1. uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół  

w Siemiatyczach 

2. uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Siemiatyczach  

3. nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Siemiatyczach 

4. inne  osoby 

§ 2 
 

1. Cena obiadu wynosi dla: 

a) uczniów - planowany rzeczywisty koszt „wsadu do kotła” – 3,50zł 

b) nauczycieli -  średni planowany koszt „wsadu do kotła” powiększony o 60% narzut 

– 5,60zł 

c) pracownicy administracji i obsługi - średni planowany koszt „wsadu do kotła” 

powiększony o 60% narzut + VAT – 6,05zł 

d) inne osoby – 10zł + VAT (warunkiem sprzedaży dla osób niebędących aktualnie 

uczniami lub pracownikami szkoły jest posiadanie kasy fiskalnej) 
2. Cena śniadania i obiadu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach  

ustalana jest zgodnie z zawartym porozumieniem. 
3. W związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków, Dyrektor Zespołu Szkół                      

w Siemiatyczach, za zgodą Zarządu Powiatu w Siemiatyczach, może podwyższyć 

opłatę za obiady w trakcie roku szkolnego. 

4. Wpłata za posiłki dokonywana jest: 

a) Na konto szkoły za cały miesiąc z góry od 1-go do 5-go dnia miesiąca na rachunek 

bankowy Zespołu Szkół w Siemiatyczach 

Nr rachunku 66 1240 5211 1111 0010 7043 1460 
b) W wyjątkowej sytuacji materialnej ucznia, dyrektor może wyrazić zgodę na wpłatę 

za posiłki w innym terminie, jednak nie później niż do 15-go dnia miesiąca. 

5. Kwota wpłaty za posiłki na cały miesiąc podawana będzie na tablicy ogłoszeń oraz 

przez  intendenta szkoły do 25 dnia każdego miesiąca. 

6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje, że nie będzie można korzystać z 

posiłków w danym miesiącu. 

7. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez ośrodki pomocy 

społecznej zasady i terminy dokonywania opłat regulują zapisy odrębnych 

porozumień zawartych pomiędzy danym ośrodkiem, a szkołą. 

 

 



§ 3 

 
1. Obiady na stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 12.00-15.00 

2. Uczniowie upoważnieni są do spożywania posiłków za okazaniem karnetu 

obiadowego. 

3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

nie spożywającym posiłków. 

4. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień. 

 

 

§ 4 

 
1. W przypadku nieobecności zwrotowi podlega dzienna wysokość opłat za korzystanie z 

posiłku za każdy dzień nieobecności. Odpisy będą dokonywane od następnego dnia od 

daty powiadomienia. 

2. Odwołanie posiłków należy zgłosić u intendenta osobiście bądź telefonicznie pod 

numerem telefonu 85 655 25 62. 

W przypadku braku zgłoszenia należy pokryć koszt niespożytego posiłku. 

3. Odpisy za dany miesiąc będą odliczane przy płatności za miesiąc następny.                                   

W przypadku dokonywania płatności na konto szkoły, należy skontaktować się z 

intendentem w celu ustalenia kwoty wpłaty. 

4. W miesiącu czerwcu oraz grudniu odpisy za posiłki nie przysługują. 

 

 

§ 5 
1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Zespołu Szkół w Siemiatyczach. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół w 

Siemiatyczach. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.  

 


