
Załącznik nr 2 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

ORGANIZACJA DOŻYWIANIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI 

 

I  PRZEDSZKOLE 

1. Przedszkole nie prowadzi żywienia, a dzieci  zgłoszone na pobyt 9,5 godzinny oraz 

dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych i dostarczanych z kuchni Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego lecz spożywają je w sali przedszkolnej. 

2. Dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z intendentem, 

a następnie zostaje ona zatwierdzona przez Burmistrza Wolsztyna. 

3. Opłaty za żywienie uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na konto Przedszkola 

podane  

w podpisanej umowie. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa i opłata za 

świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 

podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do 

godziny 8.00 skutecznie powiadomiono przedszkole o nieobecności dziecka. 

(rozporządzenie do góry dopisać) 

 

II SZKOŁA  

1. Szkoła zapewnia odpłatnie wszystkim chętnym ciepły napój – herbatę, mleko – 

w czasie przerwy śniadaniowej (po 3 lekcji dla I zmiany), druga zmiana w zależności 

od potrzeb. 

2. Śniadanie spożywane jest w stołówce szkolnej z wyjątkiem sali gimnastycznej – 

uczniowie z tych pomieszczeń przechodzą do świetlicy szkolnej pod opieką 

nauczyciela.  

3. Szkoła zapewnia odpłatnie wszystkim chętnym dzieciom, uczniom i pracownikom 

oraz emerytom ciepły posiłek w czasie przerwy obiadowej (po 6 lekcji) w świetlicy 

szkolnej. 

4. Na początku roku szkolnego wicedyrektor szkoły (lub kierownik świetlicy) 

w porozumieniu z intendentką przygotowuje kalkulację herbaty oraz obiadu wg 

aktualnych cen w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Cena herbaty i obiadu może ulec 

w trakcie roku zmianie w związku ze zmianą cen artykułów spożywczych. 

5. Uczniowie płacą 100% skalkulowanej ceny obiadu, a dorośli 100% + kwota ustalana 

w każdego roku szkolnym. 

6. Terminy odpłatności za: 

 herbatę do 5 dnia każdego miesiąca z góry, 

 obiad do 15 dnia każdego miesiąca z góry. 

7. Za herbatę należność przyjmują w kl. I-III wychowawcy, w kl. IV-VI wychowawcy lub 

skarbnicy klasowi. 

8. Należność za obiady przyjmuje kierownik świetlicy. 

9. Zwrot za niewykorzystane obiady dotyczy nieobecności powyżej 3 dni, po uprzednim 

zgłoszeniu do kierownika świetlicy. 

10. Bezpłatne obiady przyznawane są w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej 

przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wolsztynie i Urzędzie Gminy w Siedlcu uczniom 



z rodzin patologicznych i najniżej uposażonych na podstawie wywiadów 

środowiskowych. 

11. Kierownik świetlicy prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 


