
Regulamin Stołówki  

w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn,  

i Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn  

w Zielonej Górze 

prowadzonej przez firmę BISTRO – operatora stołówki 

Postanowienia ogólne 
§1 

 

1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.  

2. Z wyżywienia na stołówce korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. 
3. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez operatora stołówki firmę „BISTRO – 

Natalia Hładka-Czerniecka”. 
4. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniając wymagania Ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

Wydawanie posiłków 
§2 

1. Za wydawanie posiłków odpowiedzialni są pracownicy operatora stołówki.  
2. Stołówka wydaje obiady w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły 
3. Obiady są wydawane w godzinach od 11.30 do 14.30. 
4. Posiłki wydawane są na podstawie złożenia deklaracji abonamentowej  

lub jednorazowych zamówień. 
5. Uczniowie korzystający ze stołówki spożywają obiady wyłącznie na terenie stołówki. 
6. Operator stołówki przygotowuje obiady dwudaniowe z napojem zgodnie z jadłospisem 

na dany dzień.  
7. W przypadku planowanego wyjścia w porze wydawania obiadów nieobecność  

na obiedzie zgłasza wychowawca klasy, minimum 3 dni przed planowaną 
nieobecnością. Stołówka może przygotować tzw. suchy prowiant. 

Odpłatność za obiady 
§3 

Edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3) 

 
1. Uczniowie w klasach I-III są zobowiązani do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

a tym samym są zwolnieni z wypełniania deklaracji wyżywienia. 
2. Opłaty za obiady w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej pobierane są w formie zryczałtowanej tj. przez 12 miesięcy  
w wysokości 190,00 zł/mc.  

3. Opłaty mogą być dokonywane w kasie szkoły gotówką lub przelewem na konto 
Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury: 10 1020 5402 0000 0502 0204 2067 

4. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mają wyznaczone godziny spożywania posiłków 
poza przerwami lekcyjnymi.  

5. Szkoła zobowiązuje się do poinformowania operatora stołówki o szczególnych 
potrzebach żywieniowych uczniów (np. dieta bezglutenowa itp.) na podstawie 
informacji udzielonej przez rodziców/ opiekunów prawnych. 



 

Pozostali uczniowie 
§4 

 
1. Opłaty za obiady w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn w klasach IV-VIII,  

oraz Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn mogą być dokonywane w kasie 
stołówki gotówką lub przelewem na konto operatora stołówki „BISTRO”: 

23 1050 1911 1000 0097 0330 4726 banku ING Bank Śląski Opłaty są pobierane 

z góry za dany miesiąc. Wpłat należy dokonywać do ostatniego dnia roboczego 
poprzedniego miesiąca. 

2. Wysokość opłaty abonamentowej jest zryczałtowana w kwocie 240,00 zł/mc. 
 i jest pobierana przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca, z odpisem 10 dni 
podczas ferii zimowych w danym roku szkolnym. 

3. Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.  
 
 
 

 

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 

 

Abonament: 
Posiłek Cena w zł. 

ESP klasy I-III 190,00/m-c  (przez cały rok) 

ESP klasy IV-VIII, EGS, ELO  240,00/ m-c (od września do czerwca) 

 

 

Obiady jednorazowe: 
Posiłek Cena w zł. 

Zupa, drugie danie, kompot 23,00 

Drugie danie, kompot 16,00 

Zupa  7,00 

 
 

Abonament dla uczniów kl. IV-VIII i liceum 
§5 

 
1. Rodzice /opiekunowie prawni uczniów klas IV-VIII oraz liceum zgłaszają dzieci  

bezpośrednio do stołówki i tam uiszczają opłatę za miesiąc z góry.   
2. Ewidencje zapisów abonamentowych prowadzi stołówka. 

 
 
 
 
 
 



Obiady bez abonamentu 
§6 

1. Operator stołówki umożliwia zakup posiłku jednorazowo. Opłaty są przyjmowane  
w kasie stołówki. Można płacić kartą płatniczą.  
 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej 
§7 

1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce, obowiązuje samoobsługa. 
2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek.  
3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie 

opuszczają stołówkę.  
4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają 

wychowawcy świetlicy. 
5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu. 

§8 

1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: 

- zachowania czystości, a w szczególności powinny myć ręce przed posiłkiem, 

- kulturalnego spożywania posiłków, 

- zachowania ciszy podczas posiłków,  

- kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni, 

- używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§9 

1. Zabrania się na stołówce szkolnej: 

- pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci podczas 

tzw. przerw obiadowych, 

- wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych, 

- popychania, szarpania, biegania, 

- niszczenia mienia stołówki, 

- korzystania z urządzeń technicznych tj. telefony, laptopy, tablety itp.  

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia  

się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

 

Postanowienia końcowe 

§10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy 

stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z operatorem stołówki.  

§11 

Regulamin wchodzi w życie od 01.03.2022r. 

 


