
                                                                                 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2020 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

Im. Oskara Kolberga w Kościanie 

Z dnia 31 grudnia 2020r.  

 

Regulamin stołówki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im Oskara Kolberga  

w  Kościanie 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

podczas przerw obiadowych, od godz. 1130 – 13 50 

W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjście na basen, do kina 

itp., obiad wydaje się do godz. 1430 . 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące 

stołówki szkolnej (w tym wysokości opłat za posiłki), wywieszane są na tablicy 

informacyjnej w stołówce oraz na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego 

w  Kościanie. 

§ 2. 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) Uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualnie, 

b) Uczniowie szkoły, których dożywianie finansują ośrodki pomocy społecznej oraz 

Rada Rodziców 

c) Nauczyciele zatrudnieni w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie. 

§ 3 

Opłaty za posiłki 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej: 

a) Opłata za obiad dla ucznia wynosi: 

 dwa dania – 6,00 zł 

 pierwsze danie (zupa) – 2,00 zł 

 drugie danie – 5,00 zł 

b) Opłata za obiad dla nauczyciela wynosi: 

 dwa dania - 11,00 zł 



 pierwsze danie (zupa) - 3,00 zł 

 drugie danie – 8,00 zł 

2. Wysokość opłat za obiady dla uczniów oraz nauczycieli ustala dyrektor szkoły  

w  porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się  

w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku ( wsad do 

kotła). 

4. Nauczyciele korzystający z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty 

uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki 

szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych, środki czystości i inne wydatki 

rzeczowe. 

5. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla nauczycieli ustala dyrektor na 

podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4 

dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 

6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co 

najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

§ 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmowane są w sekretariacie I Liceum 

Ogólnokształcącego w Kościanie w godzinach 715 – 1430 . 

2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje 

księgowość, drugą kopię wpłaty otrzymuje osoba wpłacając, pierwsza kopia pozostaje 

w kwitariuszu. 

3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, za który opłata jest wnoszona. 

4. Istnieje możliwość zakupu obiadów na wybrane dni tygodnia. Opłatę wnosi 

się  w czwartki i w piątki ( na kolejny tydzień ). 

5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez ośrodki pomocy społecznej, 

zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień 

zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołą prowadzącą stołówkę 

szkolną. 



6. Opłaty za obiady są odprowadzane na rachunek bankowy szkoły dwa razy w m-cu                    

(do 10 – go i na koniec miesiąca), w którym te opłaty były dokonane przez uczniów                

i nauczycieli. 

§ 5 

Zwolnienie z opłat za posiłki 

1.  Burmistrz Miasta Kościana może zwolnić rodziców ( opiekunów prawnych) albo 

pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków: 

a) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, 

2. Każdorazowej oceny sytuacji materialnej rodziny i losowej dokonuje dyrektor szkoły. 

3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje rodzicom ( opiekunom prawnym) 

ucznia korzystającym z pomocy socjalnej przyznawanej przez ośrodki pomocy 

społecznej.  

§ 6 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 

2. Każdą nieobecność ucznia lub nauczyciela korzystającego ze stołówki szkolnej należy 

zgłosić, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu 

nieobecności do godziny 900. W przypadku, niezgłoszenia nieobecności, z góry 

uiszczona opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. 

3. W przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 2 suma uiszczonych z góry opłat 

za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za 

posiłki  w następnym miesiącu. 

4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje 

się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. 

§ 7 

Zasady zachowania w stołówce 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

3. Uczeń powinien spożywać posiłki w stołówce szkolnej. W sytuacji, gdy uczeń chce 

spożywać posiłek poza stołówką szkolną wymagana jest zgoda dyrektora szkoły. 

4.  Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 



§ 8 

Postanowienia Końcowe 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor 

Szkoły. 

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego 

aneksu. 

 

 

 

 

 


