
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego  w Warszawie  

Nr 9/2017/2018 z dnia 6 grudnia 2017 r. 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 168 

 
Podstawa prawna:  § 33 ust. 11 Statutu Szkoły Podstawowej nr 168 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię 
szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 168. 

2. Obiady wydawane są dla: 
1) uczniów SP 168, którzy wnieśli opłaty indywidualnie, 
2) uczniów, których dofinansowuje OPS lub inny podmiot dofinansowujący, 
3) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

4. Posiłki wydawane są w godzinach 11.30 – 15.00 
1) dla oddziału przedszkolnego i klas I od 11.30 – 14.30 w wydzielonym pomieszczeniu wg 

ustalonego harmonogramu, 
2) dla klas 0 – III od 12.00 podczas trwania dyżurów świetlicowych lub lekcji pod opieką  

wychowawcy, 
3) dla klas IV – VII oraz oddziałów gimnazjalnych zgodnie z harmonogramem opracowanym 

na każdy rok szkolny. 
 

5. Obiady wydawane są tylko na podstawie wniesionej opłaty. 
 

6. W przypadku braku potwierdzenia wniesionej opłaty dziecko może zjeść jednorazowo tylko 
zupę. 
 

7. Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie  z posiłków w stołówce szkolnej. 
Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach styczniu i wrześniu 
powinny być wnoszone odpowiednio do dnia 5 stycznia i 5 września.  
Nr konta:  Szkoła Podstawowa nr 168      87 1030 1508 0000 0005 5111 7001 

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej  
1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 9-tej danego dnia (osobiście lub 
telefonicznie) do intendentki lub bezpośrednio w kuchni. 

9. Obiady odwołuje się telefonicznie pod nr tel. 617 63 28 wew. 25  lub e-mail:  
kuchnia@zs84.pl  w godz. 8.00 - 9.00  

10. Do odwołania obiadu dziecko zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje 
wychowawca). 

mailto:kuchnia@zs84.pl


11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do zostawienia okryć wierzchnich  
w szatni, a plecaków na regale przed stołówką.  

12. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące 
kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków oraz zasady 
bezpieczeństwa.  

13. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 

14. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

15. Niezwłocznie po zjedzeniu posiłku należy ustąpić miejsca innym. 

16. Uczniowie nieprzestrzegający regulaminu stołówki, mogą zostać pozbawieni możliwości 
korzystania z obiadów. 

17. W stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające obiad, rodzice i opiekunowie 
oczekują na dzieci w korytarzu.   

18. Stołówka szkolna prowadzi żywienie zbiorowe zamknięte z uwzględnieniem zasad 
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. 

19. Posiłki należy spożywać w stołówce, niedopuszczalne jest ich wynoszenie na zewnątrz. 

20. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. 

21. Regulamin jest dostępny w stołówce, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej 
szkoły.  

 
 
Starszy intendent 
Joanna Golan 
22 617 63 28  wew. 25    
golan@zs84.pl 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 
 

Anna Tkaczyk 
/dokument podpisany elektronicznie/ 
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