
 
UCHWAŁA  Nr XVIII/142/08 
RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 27 marca 2008 r. 

 
w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie      

z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie 
 

 

                     Na podstawie art. 67a  ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400      

i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz  

z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,      

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) uchwala się: 

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej                    
w Sławianowie 

 
 
     § 1. 1.  Uchwała określa: 
 

1) krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych, 

2) zasady korzystania ze stołówek szkolnych, 

3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. 

      § 2. 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły oraz podopieczni, 

którzy korzystają z pomocy w formie posiłku przyznanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

      2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele 

oraz inni pracownicy danej szkoły. 

      § 3. 1. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających        
z posiłków i możliwości organizacyjnych obiady. 

 

      2. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę szkolną posiłków decyduje dyrektor 

szkoły. 

 

      § 4 1. Rodzice uczniów za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez uczniów wnoszą 
opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie (wsad do kotła). 

 

      2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor szkoły. 

 

      3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków nie może przekraczać 2,50 zł za obiad.  

 

     § 5 1. Rodzice albo uczeń mogą być zwolnieni z całości lub części opłaty, o której mowa  

w § 4 ust. 1: 

 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności, gdy  
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dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy            

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

     2. Decyzje o zwolnieniu z opłat podejmuje Wójt Gminy Złotów. 

 

     § 6 1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pracownicy danej szkoły ponoszą 
pełną opłatę za wyżywienie. 

 

     2. Opłata obejmuje: 

 

   1) koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

   2) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce składkami 

na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, 

   3) koszty związane z utrzymaniem stołówki. 

 

    3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor szkoły. 

 

    4. Wysokość opłaty za posiłek nie może przekroczyć kwoty 8,00 zł. 

 

    § 7 1. Opłaty, o których mowa w § 4 i 6 wnosi się z dołu do10 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Niedotrzymanie ustalonego terminu będzie skutkowało naliczeniem 

karnych odsetek ustawowych. 

 

    2. Opłata stanowi iloczyn liczby dni korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za jeden 

posiłek. 

 

    3. Uważa się, że uczeń / pracownik nie korzystał z posiłku, jeżeli fakt nieskorzystania 

zgłoszony został dzień wcześniej. 

 

    § 8. Posiłki na stołówce wydawane są w dniach, których odbywają się zajęcie szkolne          
w godzinach, które określa dyrektor szkoły. 

 

    § 9 Stołówka szkolna funkcjonuje jako rachunek dochodów własnych. 
  

    § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów i Dyrektorowi Szkoły. 

 

    § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 kwietnia 2008 r. 

 

 

 

  
 


