
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2018 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8 

w Zielonej Górze z dn. 02.01.2018 r.  

 

Regulamin stołówki szkolnej ZE Nr 8 w Zielonej Górze 

1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki.  
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  
1. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze  

2. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze  

3. ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz, ci których 
dożywianie finansuje MOPS w Zielonej Górze.  
 
2. Ustalenie wysokości opłat za posiłki.  
1. Opłaty za posiłki naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie 
przeprowadzonego przetargu. 

2. W bieżącym okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ustala się wysokość opłat  
za posiłki w stołówce szkolnej:  

a) za jeden pełny posiłek (zupa i drugie danie): 5,61 zł  
b) Niepełny obiad (drugie danie): 4,21zł. 
c) Niepełny obiad (zupa): 1,40zł. 
 

3. Opłaty za posiłki  
1. Wpłat za obiady dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły: 

 

PKO BP I O/Zielona Góra  21 10205402 0000 0102 0112 0468 

 
 

2.  Termin płatności: płatność z góry do 10 każdego miesiąca  

Dokładne informacje dotyczące kwot i terminów wywieszane są na tablicach 

informacyjnych na terenie szkoły, na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym  

3. Wpłata dokonana po terminie wymienionym w ust. 1 skutkuje brakiem posiłku dla dziecka 

w danym miesiącu kalendarzowym.  

4. Przy wpłacie na rachunek bankowy wpłacający uiszcza pełną opłatę za posiłki.  

5. Prawidłowo opisana wpłata za posiłki powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, klasę, 

wpłata za obiady (posiłki) oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata.  

6. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłaszać w sekretariacie szkoły.  

7. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnych miesiącach 

rozliczeniowych.  

8. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka  

w szkole.  

9. Zgłoszenia nieobecności dziecka dokonuje się osobiście lub telefonicznie na nr telefonu 

516 970 101 w godzinach od 8.00 – 14.30, a odpis realizowany jest od następnego dnia 

po jego zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez pracownika szkoły.  

10. Wyjątek stanowi poniedziałek, nieobecność dziecka należy zgłosić w tym dniu do 7.30  

a odpis realizowany będzie tego samego dnia.  

11. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.  

12. Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym 

okresie.  

13. Zwrot za niewykorzystane posiłki następuje przez pomniejszenie wpłaty za kolejny 

miesiąc, po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie szkoły faktycznej ilości 

niewykorzystanych posiłków. 

 


