
PROCEDURY 

REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. 
 
 
 
 

I. Artykuły spożywcze do stołówki szkolnej 

 
1. Dostawcy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej wyłaniani są w 

drodze przetargu. 

 
2. Proces zamawiania artykułów spożywczych do stołówki szkolnej rozpoczyna się od 

ustalenia liczby obiadów, na podstawie przewidywanej liczby żywionych. Liczba ta 
wynika z liczby zapisanych na żywienie. 

 
3. W przypadku zamówień jednostkowych dokonywanych poza procedurą 

przetargową (np. impreza integracyjna pracowników) obowiązuje „Regulamin 
udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro”. 

 

4. Ustalony przez dietetyka jadłospis stanowi podstawę do złożenie zamówienia do 
wyłonionych w przetargu dostawców towarów a następnie wydania artykułów 
spożywczych z magazynu. 

 
5. Dietetyk jest odpowiedzialny za przyjęcie i kontrolę zamówionych towarów 

do magazynu oraz odbiór faktury za zamówione towary. 

 
6. Towary nie opakowane bez oznaczonej wagi przy dostawie podlegają ważeniu w 

obecności dostawcy i personelu kuchni. 
 

 

II. Koszty 

 
1. Rozliczenie kosztów spożytych posiłków może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu 

o dietetykowi nieobecności ucznia lub pracownika w formie pisemnej lub 

elektronicznej, najpóźniej do godziny 8 danego dnia. Adres poczty elektronicznej 
znajduje się na stronie szkoły: www.sp4.elk.edu.pl 

 

2. Odliczanie kwoty następuje z odpłatności  w następnym miesiącu. 

 
3. W czerwcu i grudniu każdego roku odpisy dokonywane będą do 15- go danego 

miesiąca w związku z zamknięciem roku szkolnego i budżetowego. 

 
4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi 

kosztów, które zostały poniesione. 
 

 

III. Faktury 

 
1. Dietetyk dokonuje wstępnej weryfikacji wystawionej faktury pod względem 

merytorycznym uwzględniając poprawność danych adresowych i zgodności 

z zamówieniem. 

http://www.sp4.elk.edu.pl/


 

2. Dietetyk odnotowuje fakt wpisania towaru do kartoteki magazynowej. 

 
3. Komisja powołana do zatwierdzania wydatków stwierdza zasadność wydatku 

składając podpisy na fakturze. 

 
4. W skład komisji do zatwierdzania wydatków do stołówki szkolnej nie może 

wchodzić dietetyk. 

 

5. Zatwierdzone i opisane faktury dietetyk przekazuje do księgowości celem opłacenia. 

 

6. Dowodem opłacenia faktury jest wyciąg bankowy . 

 

IV. Rozliczenie zużycia produktów spożywczych 

 

1. Dietetyk zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dokumentacji 

przychodowo-rozchodowej zakupionych artykułów spożywczych. 

 

2. W tym celu wykorzystuje aplikację Vulcan do prowadzenia stołówki szkolnej. 

 

V. Rozliczenie 

 

1. Należność za żywienie należy wpłacać na rachunek bankowy numer: 

56102047240000380200759936 

 
2. Na 7 dni przed zamknięciem miesiąca dietetyk uzyskuje informację o 

dokonanych wpłatach. Na tej podstawie wzywa do zapłaty osoby, które nie 
uregulowały należności. 

 

3. Dietetyk przedkłada księgowej zestawienie ilościowe obiadów przygotowywanych 
dla zewnętrznych odbiorców (Załącznik 1). 

 

4. Na tej podstawie księgowość wystawia noty obciążeniowe. 

 

5. Rejestr wystawionych not księgowych prowadzi księgowa. 



Załącznik 1 
 
 
 
 

 

Zestawienie posiłków 

wydanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku 

 

na rzecz: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

Miesiąc:………………………………………………………………….…………………….. 
 

 

Liczba wydanych posiłków: …………………………………………………………………… 

 

Stawka: ………………………………………………………………………………………… 

 

Kwota ogółem: ……………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 

 

Ełk, …………………….. Podpis: …………………………. 


