Zarządzenie Nr .. <r2?..../.
Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat
za posiłki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach
Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst
jednolity Dz. U z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz w porozumieniu
z Prezydentem Miasta Suwałk
zarządzam, co następuje:
§1

Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej:
1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych
w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie szkoły,
b) pracownicy szkoły.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w §1 pkt. la
ustala się w wysokości 3,90 zł.
3. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w §1 pkt. Ib
ustala się w wysokości 6,70 zł.

§2
1. Wysokość opłaty za obiady dla uczniów i pracowników określa dyrektor w porozumieniu z
Prezydentem Miasta Suwałk.
2. Dyrektor szkoły określa tryb i terminy wnoszenia odpłatności za posiłki.
§3
1. Posiłki wydawane w stołówce zespołu są odpłatne.
2. Posiłki mogą być finansowane z następujących źródeł:
a) wpłat rodziców stołujących się dzieci,
b) wpłat pracowników zespołu,
c) dofinansowane przez MOPS/GOPS,
d) inne podmioty.
3. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli
zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów.
4. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego
miesiąca.

§4
1.Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 5 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy
opłata. Po ustalonym terminie uczeń korzystający z obiadów, będzie wykreślony z listy
żywionych.
2.Opłaty za posiłki uiszcza się na konto szkoły: 67 1240 5211 1111 0000 4929 0714
§5
1. W przypadku nieobecności w szkole ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej, zwrotowi
podlega wysokość opłaty za korzystanie ze stołówki za każdy, z wyłączeniem pierwszego
dnia nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 2. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku rezygnacji
ucznia z korzystania ze stołówki.
2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie ze stołówki
szkolnej przez ucznia, za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w
przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.
3. Zwrot za obiady, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie odpisu należności za
obiady w następnym miesiącu rozliczeniowym.
4. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty za jeden obiad i
liczby dni nieobecności.
5.Obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce lub innym
zorganizowanym przez szkolę wyjeździe za niewykorzystany posiłek przez ucznia spoczywa
na wychowawcy klasy lub na organizatorze wycieczki.
§6
1. Zasady korzystania i zachowania w stołówce szkolnej określa szczegółowo regulamin
stołówki szkolnej stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§7
Zmiany do niniejszego zarządzenia wymagają formy pisemnej.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 8
w Suwałkach
§1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 67 a ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572
z 2004 r. z późn. zm.).
§2

Postanowienia ogólne
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
3. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i
przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki
korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce
szkolnej.
5. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do
publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§3
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach wnoszący opłaty indywidualne,
b) uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach, których obiady refundowane są
przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty
c) nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

§4
Odpłatność za obiady
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z
Prezydentem Miasta Suwałk i jest określona Zarządzeniem Dyrektora.
3. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden
posiłek.
4. Pracownik ponosi opłatę uwzględniającą dodatkowo koszty jego przygotowania i
utrzymania stołówki, w przeliczeniu na jeden posiłek.
5. Karty obiadowe będą dostępne po okazaniu wpłaty za żywienie za dany miesiąc.

§5
Zasady zachowania w stołówce
1. Obiady wydawane są w godzinach 11.00- 13.40
2. W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.
3. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
4. Obiady wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, za okazaniem
karty obiadowej na dany miesiąc.
5. W ciągu dnia uczeń może przyjść na obiad jeden raz.
6. Naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
7. Podczas wydawania obiadów zabrania się

pobytu w jadalni osobom, które nie

spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
8. Intendent może odmówić zapisu na obiady uczniów, którzy w rażący sposób łamią
zasady kulturalnego spożywania posiłków.

§6
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor
Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach.
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