
 
 

 

 

 

REGULAMIN 

ZASAD ODPŁATNOŚCI  

I KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW 

WYDAWANYCH W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 

NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

WE WROCŁAWIU 

 

 

 

Wrocław, 11 września 2017r. 



 
Regulamin zasad odpłatności za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej          1 

 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady odpłatności za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 99 we Wrocławiu. 

§ 2 

1. Cena jednostkowa obiadu składającego się z zupy i drugiego dania oraz owocu lub deseru i jest zgodna z umową 

zawartą w wyniku postępowania na dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej nr 99.  

2. W dniu wprowadzenia regulaminu do dnia 22.06.2018r. obowiązuje cena jednostkowa w kwocie 7,82 zł, zgodnie z 

umową z dnia 06.09.2017 r. nr ZP/1/2017 na dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99. 

§ 3 

1. Cena jednostkowa obiadu uwzględnia: 

a) koszt surowca – tzw. „wsad do kotła”, na dzień wprowadzenia regulaminu koszt ten wynosi 6,00 zł-koszt pokrywa 

Rodzic/opiekun prawny 

b) opłatę za przygotowanie posiłku, dowozu i wydawania posiłków, na dzień wprowadzenia regulaminu opłata ta 

wynosi 1,82 zł-koszt pokrywa Gmina Wrocław 

§ 4 

1. Opłata za przygotowanie posiłku może być dofinansowywana przez Miasto Wrocław. Dofinansowywanie przysługuje 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 99 w dniach zajęć szkolnych (z wyłączeniem ferii zimowych, letnich i przerw 

świątecznych).  

2. Dzieci korzystające z posiłków wydawanych w stołówce Szkoły Podstawowej nr 99 podczas półkolonii letnich lub 

zimowych ponoszą pełną odpłatność za posiłek (wg osobnej kalkulacji kosztów, bez dotacji Miasta Wrocławia). 

3. Obiady dla dzieci, które są refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) są wydawane na 

podstawie aktualnej decyzji administracyjnej dostarczonej do SP99.   

 

§ 5 

1. Rodzic (opiekun prawny) deklaruje uczestnictwo dziecka w obiadach szkolnych podpisując: Umowę o korzystanie z 

obiadów w stołówce szkolnej.  

2. Wpłaty za obiady należy dokonywać do 11 dnia  każdego miesiąca, z góry na wskazany rachunek bankowy:  

PKO BP 46 1020 5226 0000 6702 0416 2244. 

 W tytule przelewu należy podać:  

wpłata za obiady / imię i nazwisko dziecka/ klasa / / za miesiąc…………. 

      . 

3.Wpłat za posiłki w okresach, podczas których nie przysługuje dofinansowanie przez Miasto Wrocław należy dokonywać 

bezpośrednio pracownikom firmy wydającej posiłki w stołówce szkolnej.  

4. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.  

Korzystający z obiadów/rodzic lub opiekun prawny/ ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności (osobiście, mailowo na 

adres obiady obiady.sp99@op.pl do godz.8:00 dnia, w którym następuję nieobecność, jeżeli chce skorzystać z odpisu.) 

Informację o wysokości odliczeń można uzyskać telefonicznie pod nr 717986879 wew. 110. 

5. W żywieniu uczniów uwzględniane są za zgodą Dyrektora i w uzgodnieniu z ajentem, diety eliminacyjne, 

potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim. Zalecenia lekarskie, powinny zawierać określenie jednostki 

chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych i przeciwskazanych niezbędnych do opracowania właściwej diety 

eliminacyjnej. Zaświadczenie wraz z podaniem o zastosowanie diety wykluczającej należy złożyć w sekretariacie 

szkoły w dniu złożenia umowy. 

6. W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną, konkurs, zawody nieobecność na obiedzie  zgłasza rodzic, jak w pkt 4.  

7. Posiłki spożywane są w stołówce Szkoły Podstawowej nr 99. Nie ma możliwości wydawania posiłków „na wynos.” 

8. Miesięczna kwota za obiad jest obliczana jako iloczyn: koszt „wsadu do kotła” zł x ilość dni żywieniowych w danym 

miesiącu. Aktualne informacje dotyczące odpłatności są podawane na stronie internetowej szkoły 

www.sp99.wroclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed stołówką szkolną. 

§ 6 

1. Traci moc Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z dnia 31.07.2015r. 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje się w postaci pisemnego aneksu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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