
Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim

z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie: regulaminu stołówki  i odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej

Na podstawie

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U.2020.910 art. 106

Ustawa Finansowanie zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r Dz.U.2020.17 art. 52 ust.
12

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim §30
Statut Przedszkola w Klebarku Wielkim §20p. 12

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin stołówki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Klebarku
Wielkimi oraz odpłatności za posiłki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2. Ustala się odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej - załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie od 01.09.2020 r.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020

z dnia 31.08.2020 r.

REGULAMIN STOŁÓWKI

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  W KLEBARKU WIELKIM

I.  PODSTAWA PRAWNA

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U.2020.910 art. 106

Ustawa Finansowanie zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r Dz.U.2020.17 art. 52 ust.
12

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim §30
Statut Przedszkola w Klebarku Wielkim §20p. 12

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasady odpłatności za
korzystanie z posiłków w niej wydawanych.

II.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 2

1.  Stołówka szkolna jest miejscem zbiorowego korzystania z posiłków, w którym
pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki dla:

a) dzieci przedszkolnych i uczniów wnoszących opłaty indywidualnie lub dzieci przedszkolnych
i uczniów, których dożywianie jest dofinansowywane lub refundowane przez ośrodki pomocy
społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka/ucznia,
b)  pracowników pedagogicznych zespołu,
c)  pracowników niepedagogicznych zespołu,

2. Wyżej wymienieni, zapisywani są na posiłki na początku lub w trakcie roku szkolnego, po
uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi zespołu.

III.  ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§3

Koszt jednego posiłku ustala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w uzgodnieniu
z wójtem gminy Purda, zgodnie z niniejszym regulaminem.
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§ 4

1. Cena posiłku dla dziecka  uwzględnia tylko koszt surowca – tzw. wsadu do kotła.
2. Wysokość opłaty za posiłek dla osób wymienionych w § 2 ust.1 pkt. b uwzględnia:

a)  koszt surowca – tzw. wsad do kotła,
b)  koszty utrzymania stołówki,
c) koszty wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych
wynagrodzeń.

3. Wysokość opłaty za posiłek dla osób wymienionych w § 2 ust.1 pkt. c  uwzględnia:
a)  koszt surowca – tzw. wsad do kotła,
b)  koszty utrzymania stołówki,
c)  koszty wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

§ 5

1. Korzystający ze stołówki ponoszą koszty surowca ustalone na podstawie obliczeń
dokonywanych w danej placówce po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby
stołujących się.

2. Koszt tzw. wsadu do kotła ustala dyrektor zespołu na bieżąco.

§ 6

Koszt posiłków na dany rok szkolny ustala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wg zasad
zgodnych z niniejszym regulaminem. Koszt posiłku na dany rok stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.

§ 7

Dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za posiłki w związku ze zmianą kosztów w trakcie
roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 8

Cenę posiłku podaje do publicznej wiadomości dyrektor zespołu w terminach podanych w §6 pkt.
2 poprzez opublikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku
Wielkim oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy stołówce.

§ 9

1. Korzystający z obiadu dokonują wpłat za posiłki na konto bankowe z góry, nie później niż
do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków, za wyjątkiem
odpłatności za miesiąc styczeń.

2. Datą zapłaty jest data wpływu na rachunek szkoły - należy pamiętać, że banki nie dokonują
operacji na kontach w soboty i niedzielę.

3. W tytule wpłaty należy podać:
1) miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,
2) imię i nazwisko dziecka,
3) klasa, do której uczęszcz dziecko
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Np.: “ Opłata za obiad wrzesień 2020 r., Anna Kowalska, kl. V”
4. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule podać dane dla każdego dziecka

z osobna.
5. Dwa dni przed końcem miesiąca będą sprawdzane zarejestrowane na koncie bankowym

wpłaty. Na ich podstawie będzie tworzona lista dzieci objętych wyżywieniem w danym
miesiącu i wypisywane bony obiadowe. Bony obiadowe na nowy miesiąc będą wydawane od
następnego dnia po stwierdzeniu wpłaty. Bony obiadowe uczniów:

a. w klasach I - III - będą przekazywane przez wychowawcę
b. w klasach IV - VIII - będą odbierane osobiście u Intendenta, w trzech pierwszych

dniach nowego miesiąca.
6. Kwota za obiady na dany miesiąc będzie ogłaszana w formie pisemnego komunikatu na

stronie szkoły oraz facebook’u do 20 dnia każdego miesiąca.
7. Jeżeli korzystającym z obiadu jest osoba kierowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej

mająca pełne lub częściowe dofinansowanie do posiłku, wpłat za posiłki dokonuje Ośrodek
przelewem na konto szkoły w terminach określonych w ust. 1 lub w terminie określonym w
porozumieniu zawartym pomiędzy szkołą,  a ośrodkiem.

§ 10

1. Rodzic (prawny opiekun) dziecka może być zwolniony z całości lub z części opłat za
korzystanie przez dziecko z posiłków.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust.1 udziela organ prowadzący zespół.

§ 11

1. Organ prowadzący może zwolnić rodziców dziecka/ucznia z całości lub części opłat
w następujących przypadkach:
a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,

2.  Organ prowadzący może upoważnić do udzielania zwolnień, dyrektora  zespołu.

IV.  WYDAWANIE POSIŁKÓW

§ 12
Kuchnia wydaje trzy posiłki dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
- śniadanie 8:00 (przedszkole),
- obiad 11:00 - 11:50 (uczniowie i pracownicy), 12:00 (przedszkole),
- podwieczorek w godzinach dostosowanych do planu zajęć dzieci przedszkolnych.

§ 13
Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i aktualnymi przepisami
prawa.
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§ 14

1. Zespół prowadzi żywienie zbiorowe.
2. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diety eliminacyjnej

zobowiązani są do zachowania poniższej procedury:
1) złożenie wniosku w formie pisemnej lub ustnej do dyrektora
2) dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania

eliminacji składników
3) respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez dyrektora po

konsultacji z intendentem oraz kucharką.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przynoszenie przez rodziców gotowych posiłków
i potraw przygotowanych dla dzieci poza placówką.

§ 15

1. Na drzwiach stołówki wywieszany jest aktualny jadłospis na dany tydzień (okres 5 dni).
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmiany w codziennym w jadłospisie.

§ 16

Uczniowie i  rodzice mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

§ 17

1. W przypadku nieobecności dziecka/ucznia w szkole/przedszkolu lub pracownika Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej istnieje
możliwość zabrania posiłku na wynos przez rodzica (prawnego opiekuna) lub upoważnioną
osobę po okazaniu odcinka wpłaty.

2. Zespół nie zapewnia opakowania i naczynia do wydania posiłku na wynos.

§ 18

W przypadku poważnej awarii sprzętu kuchennego, długotrwałej niespodziewanej przerwy
w dostawie wody lub prądu uniemożliwiających przygotowanie zaplanowanych posiłków,
stołówka  przygotowuje suchy prowiant i zapewnia napój.

V.   ZWROTY ZA OBIADY

§ 19

1. Każdy korzystający z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności intendentowi,
jeżeli chce skorzystać z odpisu wskazanego w §24.

2. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania
z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek za każdy dzień,
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z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie
w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły.

3. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numer telefonu intendenta.
4. Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi uczniami mają

obowiązek zgłosić ten fakt pracownikom kuchni wcześniej (co najmniej 3 dni przed
wycieczką/wyjściem)

§ 20
1. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu
rozliczeniowym.
2. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca
zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę
pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na
posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

§ 21
Rezygnację z obiadów lub zmianę terminów korzystania z obiadów należy zgłosić intendentce
szkolnej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

VI.  ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

§ 22
Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

§ 23

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań  do jadłospisu.

4. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

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

6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

1) spokojnie poruszać się po stołówce,
2) zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,
3) zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
4) zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
5) szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu.

§ 24
Wnoszenie odzieży, obuwia i plecaków na stołówkę jest zabronione.
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§ 25
W stołówce szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.

§ 26
1. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwają pracownicy obsługi

i wyznaczeni nauczyciele;
2. Uczeń ma obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

§ 27
O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz
dyrektor zespołu.

§ 28
Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w formie pisemnego aneksu.

§ 29
Regulamin jest podawany do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicach
informacyjnych szkoły i przedszkola oraz na stronie internetowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim.

§ 30
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do
korzystania z posiłków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego

aneksu.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany podawane są do publicznej wiadomości w sposób

przyjęty przez placówkę.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2020

z dnia 31.08.2020 r.

Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej:

1. Ustalam dzienną cenę 5,00 zł. za obiad wydawany w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły
Podstawowej klas I-VIII. W skład obiadu wchodzi: zupa, drugie danie, kompot lub sok. Na
postawie art. 15 pkt 114 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U.2017.60)
cena posiłku dla ucznia  uwzględnia  tylko koszt surowca – tzw. wsad do kotła.

2. Ustalam następujące opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej dla przedszkolaków
z Przedszkola Samorządowego w Klebarku Wielkim. W skład posiłku wchodzi:

- śniadanie -1,45 zł

- obiad (zupa, drugie danie, kompot lub sok) - 5,00 zł

- podwieczorek - 1,35 zł

- całodzienne wyżywienie - 7,80 zł

Wysokość opłaty za posiłek dla przedszkolaka uwzględnia koszt surowca – tzw. wsad do kotła.

1. Wysokość opłaty za obiad (zupa, drugie danie, kompot lub sok) dla pracowników

pedagogicznych Zespołu wynosi 6,50 zł i zawiera koszt surowca, koszty utrzymania stołówki,

koszty wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

2. Uszczegóławia się stawkę odpłatności za poszczególne dania obiadu. Dla pracownika

pedagogicznego koszt zupy wynosi 1,80 zł, a koszt drugiego dania i napoju 4,70 zł.

3. Wysokość opłaty za obiady (zupa, drugie danie, kompot lub sok) dla pracowników

niepedagogicznych Zespołu wynosi 7 zł i zawiera koszt surowca, koszt utrzymania stołówki,

koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz

podatek VAT w wysokości 8%.

4. Uszczegóławia się stawkę odpłatności za poszczególne dania obiadu. Dla pracowników

niepedagogicznych koszt zupy wynosi 1,90 zł (1,80 zł +8% VAT), a koszt drugiego dania i

napoju 5,10 zł (4,70 zł +8% VAT).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość
zmiany odpłatności, po konsultacji z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.
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