
 1 

                                                                                                                                                                                                               

Zarządzenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie 

o ustaleniu warunków korzystania ze stołówki szkolnej 
 

Zarządzenie Nr18 /2021 

Dyrektora  SOSW w Świebodzinie 

z dnia 06.09.2021 r.    
w sprawie 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegóło-

wych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych pla-

cówkach oraz zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów-

kach (Dz. U. z 2011 r, Nr 109, poz.631).  z późn. zmianami 

w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspiera-

nia prawidłowego rozwoju uczniów - zarządzam, co następuje: 

 

 

Niniejsze zarządzenie reguluje warunki korzystania ze stołówki szkolnej SOSW w Świebo-

dzinie w tym wysokość opłaty za posiłek spożywany przez ucznia oraz  pracownika szkoły. 

 

§ 1 

 

Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest pokwitowanie zapłaty należności pieniężnej 

pobieranej przez Ośrodek za obiad/ posiłki wydawane uczniom/wychowankom oraz należ-

ność z tytułu sprzedaży posiłku na rzecz pracownika Ośrodka. 

 

§ 2 
Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce uprawnieni są według następującej ko-

lejności:  

1) uczniowie; 

2) pracownicy Ośrodka. 

§ 3 

Posiłki (obiady) wydawane w stołówce  Ośrodka są odpłatne, przy czym mogą być finanso-

wane z następujących źródeł:  

1) wpłat rodziców stołujących się dzieci,  

2) wpłat pracowników Ośrodka,  

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie decyzji,  

4) dotacji z budżetu państwa lub z budżetu miasta. 

 

                                                                         § 4 

 

1.Wysokość dziennej opłaty za posiłek w postaci obiadu składającego się z dwóch dań, wy-

dawany uczniowi wynosi 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100).   

2.Koszt całodziennego wyżywienia w przedszkolu wynosi 7,50 zł (słownie: siedem złotych 

50/100). Koszt obiadu wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100). Pozostały koszt cało-

dziennego wyżywienia w przedszkolu wynosi 2,50 zł. (słownie: dwa złote 50/100).  

3. Koszt całodniowego posiłku (internat) wynosi 14,50. (czternaście złotych 50/ 100). 

4. Koszt posiłku (obiad) dla pracownika wynosi 11,50 (jedenaście złotych 50/ 100). 
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                                                                     § 5 

1. Kwota opłaty nie może być większa niż koszty korzystania przez ucznia z posiłku w sto-

łówce, które obejmują koszt zakupionego przez Ośrodek surowca przeznaczonego na przygo-

towanie posiłku („wsad do kotła”). 

2. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli 

zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów. 

3. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywała od pierwszego dnia następnego 

miesiąca. 

4. Wysokość ceny obiadu będzie określona w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 6 
1. Ustaloną na podstawie §4 zapłatę należności ponosi się w formie wpłaty przelewu                  

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto  

BS Siedlec: 30966000070012103720000010 (z dopiskiem za kogo). 

2. Z opłaty miesięcznej za obiad można wyłączyć określone dni. 

3. Ustaloną na podstawie §4 zapłatę należności za posiłek w określonym dniu uiszcza się  

w terminie umożliwiającym przygotowanie i wydanie posiłku – co najmniej jeden dzień przed 

określonym dniem. 

4.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica ucznia lub na wniosek pracownika 

Ośrodka, dyrektor może zezwolić na inny, niż określony w  § 6 ust. 1 i 3, termin wniesienia 

należności za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej pod warunkiem, że zapłaty dokona 

się w miesiącu, w którym wydano posiłek. 

§ 7 

1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika Ośrodka uprawnionego do korzystania 

z posiłku w stołówce zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z obiadu 

w stołówce za każdy, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności, z zastrzeżeniem pkt 2. 

Zasada ta ma zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika 

ośrodka uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce. 

 

2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z obiadu  

w stołówce za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przy-

padku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu 

roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. 

 

                                                                       § 8 

1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej. 

 

2. Zasady korzystania i zachowania w stołówce szkolnej określa szczegółowo regulamin sto-

łówki szkolnej. 

 

3. W trakcie wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie korzystający 

z żywienia. Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają dyżurujący 

nauczyciele. 

 

4. Jadłospis na cały tydzień znajduje się na tablicy informacyjnej przy wejściu do stołówki. 
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5. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka zgodnie z obowiązującymi normami żywie-

niowymi. 

 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


