
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022/2023 
Dyrektora CKZiU nr 2 w Wadowicach 

z dnia 09.09.2022

Regulamin stołówki szkolnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w
Wadowicach

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stołówka szkolna zorganizowana została w ramach prawidłowej realizacji zadań
opiekuńczo-wychowawczych  szkoły,  w  tym  wspierania  prawidłowego  rozwoju
uczniów. 
2.  Stołówka  jest  miejscem  spożywania  posiłków  przygotowywanych  przez
pracowników stołówki szkolnej wyłącznie dla osób uprawnionych do korzystania z
obiadów.
3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze 
stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolnej z wyjątkiem dnia
rozpoczęcia  i  zakończenia  roku  szkolnego,  ustawowych  dni  wolnych  od  pracy,
przerw  w  zajęciach  szkolnych,  a  także  w  pierwszych  tygodniach  szkoły,  gdy
kompletowana jest lista uczniów korzystających z obiadów.
5.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  odpłatności  oraz  warunki  korzystania  ze
stołówki szkolnej przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr  2  w  Wadowicach,  uczniów  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wadowicach  oraz
pracowników pedagogicznych tych szkół.
6.  Regulamin  korzystania  ze  stołówki  szkolnej  oraz  wszelkie  zmiany  w  nim
wprowadzane  podane  są  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  określony  przez
szkołę. 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej
§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
1. uczniowie  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  nr  2  w

Wadowicach  wnoszący opłaty  indywidualnie,  poprzez  pomoc  społeczną lub
inne podmioty.

2. uczniowie  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wadowicach  wnoszący  opłaty
indywidualnie,  
za pośrednictwempomocy społecznej lub innych podmiotów.

3. w ramach możliwości organizacyjnych szkoły oraz za zgodą dyrektora szkoły,
pracownicy pedagogiczni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr
2  oraz  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wadowicach  wnoszący  opłaty
indywidualnie.



Wydawanie posiłków
§ 3

1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej. 
2.  Posiłki  wydawane  są  w  dniach  realizacji  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:00 do 14:00.
4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków
przygotowanych przez jej pracowników.
5. Na stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie zapisani na obiady.
6. Aktualny jadłospis umieszczany jest na tablicy ogłoszeń.
7.  Za  bezpieczeństwo  uczniów  Zespołu  Szkół  Specjalnych  odpowiadają  ich
opiekunowie.
8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru obiadu w menażce 
pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona do godz. 10:00 na stołówkę szkolną. 
Menażki należy odbierać w godzinach od 14:00 do 14:45.

Odpłatność za obiady
§ 4

1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne. 
2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z dołu tzn. do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu rozliczeniowym.
3. Należność za grudzień i czerwiec należy uiścić do 21 dnia danego miesiąca wg
zadeklarowanej wcześniej ilości obiadów, bez możliwości odpisu.
4.  W  przypadku  zgłoszonej  nieobecności  odpisowi  podlega  dzienna  opłata  za
korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.  Odwołanie posiłku musi być zgłoszone
osobiście lub telefonicznie intendentowi stołówki szkolnej tel. (33) 823 39 52 lub do
sekretariatu  szkoły  tel.  (33)  873  17  75 najpóźniej  do  godziny 8:00 dnia
nieobecności. Dokładna kwota płatności uwzględniająca ewentualne odpisy zostanie
przekazana drogą elektroniczną na początku miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym.
5. Rezygnację korzystania z obiadów należy zgłosić jw. w terminie do ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rezygnacja z posiłków. 
6.  Do  odwołania  obiadu  zobowiązany  jest  uczeń  lub  rodzic.  Dotyczy  to  także
wycieczek szkolnych, praktyk itp.- obiadów nie odwołuje wychowawca klasy.
7. W przypadku  braku  zgłoszenia  nieobecności  ucznia,  posiłek  będzie  dla  niego
przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.
8. Jednostkowy koszt obiadu ustala dyrektor szkoły i w uzasadnionych przypadkach
np.  wzrostu  cen  może  on  być  zmieniony  z  miesięcznym  wyprzedzeniem  po
uprzednim przekazaniu stosownej informacji wszystkim korzystającym ze stołówki.
9. Uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 ponoszą odpłatność za korzystanie ze
stołówki  w  wysokości  równej  kosztowi  produktów  zużytych  do  przygotowania
posiłku. 

10. Pracownicy o których mowa w § 2 ust. 3 korzystający z posiłków w stołówce
szkolnej ponoszą pełną odpłatność za posiłki.
11. Do opłat ponoszonych przez pracowników o których mowa w § 2 ust. 3, na którą
składa się koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku dolicza się koszty
wytworzenia posiłków, w tym uwzględnia się wynagrodzenie pracowników i składki



naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki w przeliczeniu na
wszystkich uczestników obiadów.
12. Jednostkową cenę posiłku dla osób wymienionych w § 2 określa Załącznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu. 
13.  Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku
szkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Zwolnienia z opłat
§ 5

1. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może udzielić zwolnień z całości
lub części  opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce
szkolnej: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dyrektor może udzielić w sytuacji, gdy posiłki
wydawanych  w  stołówce  szkolnej  nie  są  w  całości  dofinansowywane  w  ramach
pomocy społecznej.

Postanowienia końcowe
§ 7

1.  Pozostałe  zasady  korzystania  ze  stołówki  szkolnej  określa  Załącznik  Nr  2  do
niniejszego Regulaminu. 
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie,  związanych  z
organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły. 
3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r. 
4.Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.

…..………………….. 
     /dyrektor szkoły/



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze
stołówki szkolnej 

Dyrektora CKZiU nr 2 w Wadowicach 

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w roku szkolnym
2022/2023

1. Wysokość opłat ponoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłków: 

2.  Wysokość  opłat  za  korzystanie  z  posiłków  ponoszonych  przez  pracowników
pedagogicznych  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  nr  2  w
Wadowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych:

Jednostkowa cena za posiłek (zł)

Pracownicy
Centrum Kształcenia

Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2

15,00

Pracownicy
Zespołu Szkół Specjalnych

15,00

Szkoła Jednostkowa cena za 

posiłek (zł)

Uczniowie
Centrum Kształcenia

Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2

6,00

Uczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

6,00



Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze
stołówki szkolnej 

Dyrektora CKZiU nr 2 w Wadowicach 

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

Opłaty wnosić należy:
1. W sekretariacie szkoły, w dniach i godzinach otwarcia
2. Przelewem na konto bankowe. Przy dokonaniu płatności  obowiązkowo  należy
podać  imię  i  nazwisko  oraz  klasę  ucznia.  Przelać  należy  dokładną  kwotę,  która
zostanie podana przez szkołę.
3.  Obiady  wydawane  są  w  godzinach  12:00  do  14:00  z  zachowaniem
obowiązującego  harmonogramu udostępnionego  na  drzwiach  stołówki. W dniach
kiedy  w  szkole  obowiązuje  plan  lekcji  skróconych,  godziny  wydawania  obiadów
mogą ulegać zmianie.
4. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady, obowiązuje kolejka w jednym
szeregu. 
5. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 
- Spokojnie poruszać się po stołówce. 
- Zachować porządek przy odbiorze obiadu oraz przy oddawaniu naczyń. 
- Zachowywać się cicho 
- Zostawiać po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i
pod nim, zasunąć krzesło).  
6.  Osoby  nie  przestrzegające  regulaminu,  nie  opłacające  nagminnie  obiadów  w
wyznaczonym terminie mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów. 

………………………………………
   /podpis dyrektora szkoły/
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