
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 06/2022 

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8  

w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI                                                        

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28                                                                            

IM. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”                                               

W ZIELONEJ GÓRZE 

 
Obowiązuje od  1 września 2022r. 

 

1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki.  
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

a. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze,  

b. pracownicy Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze,  

c. 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. 

 

3. Opłaty za posiłki.  

1. Od 1 września 2022 szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi posiłku, a także stworzenia możliwości 

spożycia go w szkole. Nie zmienia się nic, jeżeli chodzi o opłaty za posiłki 

2. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy 

korzystających z posiłków. 

3. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia 

nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność. 

4. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie/SMS w dniu poprzedzającym nieobecność 

lub do godziny 8:00. w dniu nieobecności – w sekretariacie szkoły, numer telefonu 505 359 121                      

lub w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101.                         

5. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:                                                            

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

6. 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.  

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

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

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

9. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłaszać w sekretariacie ZE8.  

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

rozliczeniowych.  

11. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole.  

12. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.  

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

14. Zwrot za niewykorzystane posiłki następuje przez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc,                          

po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie ZE nr 8 faktycznej ilości niewykorzystanych posiłków.        

 


