
Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 107  

im. Piotra Włostowica we Wrocławiu 

 

Podstawa prawna 

Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi zmianami); 

zarządzenie nr 4131/08 Prezydenta Wrocławia Nr 4131/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół 

prowadzonych przez miasto Wrocław, w których utworzono stołówki do zwalniania rodziców albo  w całości lub części opłat za korzystanie 

z posiłków. 

 

I. Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy  

uczniowie szkoły klas 1-6 oraz z grup 0 a także pracownicy szkoły Podstawowej nr107 

im. Piotra Włostowica we Wrocławiu. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z MOPS dyrektor szkoły może wyrazić 

zgodę na korzystanie z obiadów przez dzieci spoza szkoły. 

 

II. Opłaty 

1. Wysokość opłaty za jeden posiłek ustalana jest przez intendenta na podstawie analizy 

kosztów zakupu produktów zużywanych do jego przygotowania  ogłaszana przez 

dyrektora szkoły w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

2. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu 

korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Uczniowie ponoszą jedynie koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku. 

4. Pracownicy szkoły korzystają ze stołówki na zasadach pełnej odpłatności za  posiłek 

pokrywającej koszt całkowity jego przygotowania i wydania. 

5. Opłaty za posiłki dokonuje się osobiście u intendentki w szkole lub przelewem  

bankowym na konto żywieniowe szkoły  62 1020 5226 0000 6802 0416 2392. 

6. W przypadku opłaty za obiad na konto szkoły każdorazowo należy opisać  przelew: 

imię i nazwisko dziecka, klasa opłata za miesiąc. 

7. Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy opłata. 

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu może 

zwolnić opiekuna prawnego ucznia w całości lub części opłat za korzystanie z posiłków 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek opiekuna prawnego, 

pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy. 

9. Informacje dotyczące obiadów, miesięcznych opłat za obiady dostępne są na stronie 

internetowej szkoły WWW.sp107.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 

 

III. Zwroty za obiady 

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności 

ucznia lub pracownika. 

2. Odpisów od opłat dokonuje intendentka szkolna; osoby wnoszące opłaty za obiad 

przelewem dokonują odpisu po konsultacji z intendentką. 

http://www.sp107.pl/


3. Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenia intendentce bądź 

sekretarzowi szkoły  faktu nieobecności, najpóźniej do godz. 9:00 dnia, w którym 

nastąpi nieobecność. 

 

IV. Czas wydawania posiłków 

1. Posiłki są wydawane w godzinach od 12.00 do 13.45. 

2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. 

 

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

1. Obiady są wydawane na podstawie karty obiadowej. 

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

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

4. Nad bezpieczeństwem i odpowiednim zachowaniem uczniów w stołówce szkolnej 

czuwają nauczyciele szkoły Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica.  

5. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy szkolnej mogą spożywać posiłki pod opieką 

nauczyciela- wychowawcy świetlicy. 

6. Nauczyciele pełniący dyżur w stołówce szkolnej służą pomocą młodszym dzieciom w 

przyniesieniu obiadu. 

7. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce. 

8. Wnoszenie odzieży, obuwia i plecków jest zabronione. 

9. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Szkoły nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu. 

 

zarządzenie nr 18/2012  z dnia 29.11.2012 

 
 

 


