
ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 29/2019/2020

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE.

Podstawa prawna funkcjonowania stołówki :
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 106 (Dz. U. poz. 59z2017 r.) 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie  i pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 12 
im. Czesława Niemena w Lubinie.

3. Pracownicy pedagogiczni i uczniowie wnoszą opłaty indywidualnie lub wnoszą je instytucje  MOPS, GOPS
 i sponsorzy, które finansują uczniów.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły oraz wprowadzana Zarządzeniem każdorazowo
 od nowego roku szkolnego.

2. Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości intendent.
3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia lub na cały miesiąc.
4. Wpłat za obiady można dokonywać  z góry w terminie od 1-go do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim 

złożeniu deklaracji o korzystaniu danego ucznia  z obiadów - druk dostępny na stronie internetowej, u 
intendenta lub w sekretariacie szkoły (Zał. Nr 1 do regulaminu).

5. Wpłat za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły: 

PEKAO Bank Pekao S.A.
04 1240 3464 1111 0010 2782 0732.

6. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka/ za 
miesiąc...................... (w przypadku, kiedy uczeń spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy je 
wymienić w tytule przelewu). W kwocie i  treści przelewu należy uwzględnić ewentualne odpisy za 
konkretne dni po uprzedniej weryfikacji telefonicznej u intendenta.

UWAGA!!!
WPŁATY ZA OBIADY TYLKO W FORMIE PRZELEWU.

NIE WPŁACAĆ JEDNOCZEŚNIE ZA KILKA MIESIĘCY !!!
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7. Terminem dokonania płatności jest dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy. 
8. W kwestiach spornych poświadczeniem dokonania przelewu jest dowód dokonania przelewu 

w postaci wydruku przelewu lub dowodu wpłaty, który uczeń lub jego rodzic dostarcza do intendenta lub 
wysyła pocztą elektroniczną na adres: intendent@sp12lubin.edu.pl .

9. Brak wpłaty za obiady w wyżej określonym  terminie oznacza skreślenie z listy obiadowej w danym 
miesiącu oraz uregulowanie wpłat za posiłki, które dziecko spożyło zgodnie z deklaracją. 

10. W przypadku zapisu w trakcie miesiąca uczeń może zostać zapisany na obiad najwcześniej od dnia następnego 
(informacji dotyczących konkretnego dnia udziela intendent, uzależnione jest to od zamówień towaru). 

11. Odpłatność za obiady jest weryfikowana każdego dnia poprzez listę imienną przy okienku podawczym.
12. Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej- druk dostępny 

na stronie internetowej, u intendenta lub w sekretariacie szkoły). Informację o rezygnacji składamy co 
najmniej dzień wcześniej u intendenta  lub w sekretariacie szkoły (Zał. Nr 2 do regulaminu).

III. ZWROTY ZA OBIADY

1. Zwroty poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, 
jeżeli nieobecność ucznia zostanie zgłoszona u intendenta. 

2. Ze względu na procedury zamawiania towaru, nieobecność ucznia z powodu choroby lub innych przyczyn 
losowych w celu odpisu za obiady rodzic zobowiązany jest zgłosić najpóźniej w danym dniu do godziny 
8.30 osobiście u intendenta lub telefonicznie pod numerem tel. 76 746 70 11 
(ew. sekretariat: 76 724 95 70).

3.  W przypadku uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne nieobecność ucznia należy zgłosić co najmniej 
dzień wcześniej do godziny 8.30 osobiście u intendenta lub telefonicznie pod numerem tel. 76 746 70 11 
(ew. sekretariat: 76 724 95 70 (Rodzice sami muszą dopilnować odpisu).

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole przysługuje zwrot w postaci odliczenia w kolejnym miesiącu.
5.  Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 
6. Nie ma odpisów za nieobecności w ostatnim tygodniu czerwca i ostatnim tygodniu przed grudniową 

przerwą świąteczną.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
2. Posiłki wydawane są od 11.25 do 14.05
3. Przy stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy zatwierdzony przez intendenta oraz szefa kuchni. 
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Uczeń powinien:
 poruszać się spokojnie, powoli,
 zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
 zostawić po sobie porządek,
 po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce,
 szanować  naczynia, sztućce i inne wyposażenie stołówki.

2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele dyżurujący 
lub wychowawcy świetlicy.
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Stołówki Szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 12  im. Czesława Niemena w Lubinie

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Deklaruję chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie przez moje
dziecko:

.............................................….....................................................................................................................…
(imię i nazwisko, klasa)

w okresie od……………………………………………………..                  do………………………………………………………………….
                                                                     

zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  w Szkole Podstawowej nr 12 im. 
Czesława Niemena w Lubinie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w treści danych  osobowych w 
celach planowania, weryfikacji i rozliczeń za obiady.
Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 
dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej 
zgody.

..................................................................…...                    ............................................................................…
(telefon kontaktowy)  (data i podpis rodzica/opiekuna)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne informacje:

1.Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów od początku roku szkolnego lub w jego trakcie należy 
zadeklarować u intendenta ( deklaracja).
2.O rezygnacji z jedzenia obiadów należy pisemnie poinformować intendenta na co najmniej dzień wcześniej
lub niezwłocznie (rezygnacja). 
3.Odpisy za niezjedzone obiady mogą zostać dokonane jedynie po wcześniejszym (poprzedni  lub dany dzień 
do godziny 8.30) zgłoszeniu do intendenta.
4. Wpłaty przelewem należy dokonywać w dniach od 1-go do 10-go każdego miesiąca na konto szkoły:

PEKAO Bank Pekao S.A.
04 1240 3464 1111 0010 2782 0732.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Stołówki Szkolnej

 w Szkole Podstawowej nr 12  im. Czesława Niemena w Lubinie

REZYGNACJA

Wzór informacji o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Informuję, że moje dziecko:                                                                                                                                                 

...............................................................................................................................................................
 (imię, nazwisko, klasa)

od ................................................................................................................ nie będzie korzystało z obiadów
(dzień, miesiąc , rok)

 w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

..........................................................…                         ............................................................................
 ( data )  data i podpis rodzica/opiekuna)              
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy 
Pana/ią, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w 
Lubinie , ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, tel. 570 170 117 e-mail: iodo@nsi.net.pl

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj. na podstawie 
zgody w celu realizacji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

4. Dane przetwarzane będą przez okres korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, lecz odmowa ich podania będzie 

skutkować brakiem możliwości zapisania dziecka na obiady w stołówce szkolnej.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.

9. Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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