
 

 

Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych                                                                                          

w Stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu w roku szkolnym 

2020/2021                                                                                                                         

 

§ 1 

Regulamin określa zasady odpłatności za korzystanie z obiadów wydawanych w Stołówce szkolnej   w Szkole 

Podstawowej nr 81 we Wrocławiu 

§ 2 

Podpisana umowa   zapewni uczniom możliwość korzystania z obiadów od następnego  dnia po podpisaniu  umowy.  

§ 3 

1.Cena jednostkowa obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, kompotu, owocu jest zgodna                                                   

z umową, zawartą w wyniku postępowania na dostarczenie, przygotowanie i podawanie obiadów dla dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 81 w roku szkolnym 2020/2021 w dniu 06.07.2020 roku.  

§ 4 

Cena jednostkowa uwzględnia:                                                                                                                                                          

a) koszt surowca – tzw „ wsad do kotła ”, koszt ten  wynosi 7,00 zł. Koszt pokrywa rodzic/opiekun prawny.                                                                                                                                                                      

b) opłata za przygotowanie posiłku, dowozu, wydawania posiłków wynosi  2,10 zł, koszt pokrywa Gmina Wrocław  

§ 5 

Obiady dla dzieci refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS ) są wydawane na podstawie 

aktualnej decyzji administracyjnej dostarczonej do SP 81.  

§ 6 

1.Rodzic/opiekun prawny podpisując umowę na  korzystanie z obiadów  w Stołówce szkolnej deklaruje uczestnictwo 

dziecka w obiadach szkolnych w roku szkolnym 2020/2021                                                                                                                            

2.Wpłaty za obiady szkolne należy dokonywać od 01-wszego  do 10-tego dnia każdego  miesiąca z góry                    

na  indywidualny rachunek bankówy podany w umowie.                                                                                                               

W tytule przelewu należy podać : wpłata za obiady, imię i nazwiska dziecka , klasa, za miesiąc 

§ 7 

Miesięczna kwota za obiad jest obliczana jako iloczyn : koszt „ wsadu do kotła ” ( 7,00 zł ) * ilość dni żywieniowych w 

danym miesiącu, pomniejszona o uzgodnione odpisy z tytułu odwołania  obiadów i powiększona o odsetki bankowe z 

tytułu nieterminowych wpłat.  

§ 8 

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może wystosować pismo do Rodzica wzywające do 

zapłaty z zachowaniem siedmiodniowego terminu płatności. 

 

§ 9 

W żywieniu uczniów uwzględniane są diety eliminacyjne, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim, 

określającym jednostkę chorobową, oraz  wykaz produktów wskazanych i przeciwskazanych niezbędnych do 

opracowania właściwej diety. Zaświadczenie należy złożyć  w sekretariacie szkoły. 



§ 11 

1. Nieobecność na obiadach dziecka zgłasza rodzic/opiekun prawny mailowo na adres: obiady@sp81.wroclaw.pl                                                                                                                                                                           

   2.Kwota do zapłaty za dany miesiąc uwzględniająca odwołania, ewentualne odsetki zostanie przekazana  

rodzicowi na podany adres mailowy na początku miesiąca, którego zapłata dotyczy. W sprawach dotyczących 

obiadów szkolnych można kontaktować się również telefonicznie : nr 71 798 67 15 wewn.113  (w : poniedziałki, , 

wtorki, środy,  czwartki ) 

§ 12 

1.W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną, konkurs, zawody, nieobecność na obiedzie zgłasza rodzic, tak jak w      

§  11, pkt 1.                                                                                                                                                                                               

2. Nie ma możliwości wydawania posiłków na „ wynos ”  

§ 13 

Jadłospisy obiadowe w układzie tygodniowym  zamieszczane będą na tablicy w Stołówce szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

§ 14 

1.Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają pisemnego aneksu                                                                              

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019  


