
Z E S P ~ L  ................... 4 Zalqcrnik nr 
,ZKOLNO-PRZEDSZKOLNY c'urfdsu'& a - , ,  

91. OOFu 0 jlG, A ~ / I . : J  ................. do pisma nr :. 43-252 Golasowice 
"1.2. NaJtowskiej 2 2 .  111. 201% 

Regulamin dnja tel.fax 37 A?:'?-201 
korzystania ze stotowki 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golasowicach 
, 

Podstawa prawna: I 

i 
1) art. 5c pkt 3, art.67a ust.3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (teksti 

jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z pozniejszymi zmianami), 1 
2) Rozporzqdzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkot (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 
61, poz. 624 z poiniejszymi zmianami) 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. llekroc w Regulaminie jest mowa o: - 
1) stdowce szkolnej - naleiy przez to rozumiec miejsce do spoiywania positkow 

przygotowanych przez pracownikow kuchni dla uczniow oraz pracownikow szkdy 
2) stotowce przedszkolnej - naleiy przez to rozumiet miejsce do spoiywania positkow 

przez dzieci przedszkolne i pracownikow Publicznego Przedszkola w Golasowicach 
3) uczni* naleiy przez to rozumiec ucznia pobierajqcego nauke w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnvm - Szkda Podstawowa im. Kornela Makuszvnskieoo w Golasowicach ., 
4) przedszkolaku - naleiy przez to rozumiec dziecko uczeszczajqce do Publicznego 

Przedszkola wchodzaceqo w sklad Zespdu Szkolno - Przedszkolnego . - . 

w Golasowicach. 
5) pracowniku - to osoba zatrudniona w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Golasowicach 
2. Positki wydawane sq w czasie trwania rocznych zajqc dydaktyczno - wychowawczy'ch 

w godzinach: 
a) na stolowce szkolnej: herbata 9.40 - 9.50, 10.35 - 10.45, obiad 11.30 - 12.00 
b) na stolowce przedszkolnej: sniadanie: 9.00, obiad: 12.15, herbata: 10.30 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadlospis, ogtoszenia dotyczqce stolowki 
(w tym wysokosc opiat za posilki) wywieszone sq na tablicy informacyjnej dla Rodzicow 
w szkole i przedszkoiu. - 4. ZSP nie prowadzi sprzedaiy positkow na wynos. 

UPRAWNlENl DO KORZYSTANIA ZE STOLOWKI 

Do korzystania z posilkow w ZSP uprawnieni sq: 
1. uczniowie wnoszqcy oplaty indywidualne, 
2. uczniowie, ktorych doiywianie dofinansowujq Osrodki Pomocy Spolecznej, Rada 

Rodzicow lub sponsorzy, 
3. przedszkolacy, ktorych Rodzice wnoszq optaty indywidualnie 
4. przedszkolacy, ktorych doiywianie dofinansowujq OSrodki Pomocy Spolecznej, Rada 

Rodzicow lub sponsorzy, 
5. pracownicy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach. 



WSOKOSC OPWT ZA POSltKI 

1. Wysokosc optat za posilki: 
1) na stotowce szkolnej: obiad dla ucznia - 2,50 zl, obiad dla pracownika 6,0021 
2) na stolowce przedszkolnej: dla przedszkolaka: Sniadanie + obiad - 3,0021, 

dla pracownika -7,OO zl 
3) herbata w przedszkolu - 2 d za miesiqc, w szkole - 2 zl za miesiqc. 

2. WysokosC optaty za posilki w stdowkach ZSP okresla dyrektor ZSP w porozumieniu 
z organem prowadzqcym szkolg. 

3. Optatg wnoszonq za korzystanie przez uczniow i przedszkolakow z posilku w stolowkach, 
o ktorych mowa w ust. 1, 2 ustala sig w wysokosci kosztow produktow wykorzystanych 
do jego przygotowania. 

4. Optatg za positek w stolowce dla pracownika ustala dyrektor na podstawie sporzqdzonej 
kalkulacji uwzglgdniajqcej koszty zakupu produktow oraz pozostalych kosztow 
przygotowania posilku, w tym kosztow wynagrodzen i pochodnych pracownikow 
zatrudnionych w stotowce szkolnej dokonywanej przed rozpoczeciem roku szkolnego. 

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktow w trakcie roku szkolnego dopuszcza sig - 
moiliwosc zmiany odptatnosci, po poinformowaniu korzystajqcych ze stolowki z co 
najmniej miesigcznym wyprzedzeniem. 

WNOSZENIE OPWT ZA POSltKl W S T O ~ ~ W C E  SZKOLNEJ 

1. Optaty w szkole za obiady na dany miesiqc przyjmuje intendent w terminie do 15 dnia 
danego miesiqca. 

2. Wnoszenie oplat za obiady potwierdzane jest dowodem wptaty. Oryginal otrzymuje 
wptacajqcy, kopia wptaty pozostaje do naleinych rozliczen. 

3. lstnieje moiliwosc wykupienia obiadow w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osob 
korzystajqcych ze stobwki. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w miarg moiliwosci organizacyjnych stdowki szkolnej, 
uczniowie oraz inne osoby mogq skorzystac z nie zamowionego wczesniej posilku po 
uiszczeniu naleinej op4aty najpoiniej w dniu jego wydania. - 

6. W przypadku wnoszenia oplat za posilki dla uczniow przez Osrodki Pomocy Spdecznej, 
zasady i terminy dokonywania tych optat regulujq zapisy odrgbnych porozumien 
zawartych pomigdzy Osrodkami Pomocy Spolecznej a ZSP. 

7. Optaty za posilki w stdowce przedszkolnej wnoszone sq z dotu zgodnie z zawartq 
z Rodzicami umowq do dnia 15 kaidego miesiqca na rachunek bankowy ZSP 
w Golasowicach. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci naliczane sq odsetki 
ustawowe od zaleglosci. 

ZWOLNlENlE Z OPWT ZA POSltKl 

1. Dyrektor Zespdu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, na podstawie zarzqdzenia 
Wojta Gminy Pawlowice, moze zwolnic rodzicow (opiekunow prawnych) ucznia lub 
przedszkolaka decyzjq administracyjnq z calosci lub z czgsci oplat za korzystanie 
z posilkow, na wniosek rodzicow (opiekunow prawnych) 
I )  w szczegolnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
2) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

2. Kaidorazowej oceny sytuacji materialnej czy losowej rodziny dokonuje dyrektor ZSP. 



3. Do zwolnienia z oplat, o ktoryrn rnowa w ust 1 nie kwalifikujq siq uczniowie 
i przedszkolacy, ktorych rodzina uprawniona jest do korzystania ze swiadczen socjalnych 
udzielanych przez Osrodki Pornocy Spotecznej. 

§ 6 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY 

1. W przypadku nieobecnosk ucznia lub innej osoby korzystajqcej ze stotowki szkolnej 
rnoina odwotac korzystanie z posilku najpoiniej do godz. 8.00 w danyrn dniu. Moina tego 
dokonac osobiscie lub telefonicznie w sekretariacie ZSP lub u intendenta. 

2. W przypadku spetnienia warunku okreslonego w ust. 1, surna uiszczonych z gory oplat za 
niewykorzystane positki w danyrn rniesiqcu pornniejsza naleinq optatq za positki 
w nastqpnyrn rniesiqcu, z zastrzeieniern ust. 3. 

3. Rozliczenia i zwrotu optat za niewykorzystane positki w rniesiqcu czerwcu i grudniu 
dokonuje siq najpoiniej do 30 dnia tego rniesiqca. 

4. W innych przypadku nie zgtoszenia nieobecnosci zgodnie z zapisarni ust. 1, uiszczona 
z gory oplata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. 

ZASADY ZACHOWANIA W S T O ~ ~ W C E  

1. W stotowce szkolnej obowiqzuje sarnoobstuga, w stotowce przedszkolnej positki podajq 
wyznaczeni pracownicy przedszkola . 

2. Podczas wydawania i spoiywania positkow w stotowce obowiqzujq zasady kulturalnego 
zachowania (zabrania sig biegania, popychania, hatasowania). 

3. Po spoiyciu positku na stdowce szkolnej brudne naczynia naleiy odniesc na wyznaczone 
rniejsce. W przedszkolu naczynia odnoszq wyznaczeni pracownicy. 

4. Zabrania siq wnoszenia do stotowki wszelkich naczyn, sztuccow i innych rzeczy 
pochodzenia obcego. 

5. Z positkow rnoina korzystac wylqcznie w stotowce. 
6. Podczas wydawania positkow w stotowce rnogq przebywac wytqcznie osoby spoiywajqce 

positki. 
7. Za szkody rnaterialne spowodowane w stdowce przez ucznia odpowiadajq finansowo jego 

rodzice (prawni opiekunowie). 
8. Zabrania siq wnoszenia do stdowki okryc wierzchnich. 
9. Nad bezpieczenstwem uczniow i przedszkolakow korzystajqcych ze stotowki czuwajq 

pracownicy ZSP wyznaczeni przez dyrektora ZSP. 

1. Niniejsze przepisy obowiqzujq od 01 wrzesnia 2013 roku. 
2. Wszelkie zrniany w niniejszyrn Regularninie rnogq zostak wprowadzone po uzyskaniu 

akceptacji Wojta Grniny. 

D Y R E K T O R  
zespotu Szkolno-Pmedszka~lne~o 




