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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  

W SIERPCU                                                                                                    

Zarządzenia Nr 49WOK /2009 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad 

korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sierpca. 

W §4 zmieniono: 

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu 

 z organem prowadzącym i wynosi: 

a) dla uczniów szkoły podstawowej: cena jednego obiadu wynosi 3,80zł (zawiera tylko koszt 

surowców żywnościowych),  

b) dla nauczycieli i pracowników szkoły: koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł (zawiera oprócz kosztu 

surowców również koszt przygotowania posiłków), 

c) dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. biskupa Leona Wetmańskiego: koszt 

jednego obiadu wynosi 7,00 zł (zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków oraz 

podatek VAT), 

d) dla osób nie będących pracownikami szkoły wynosi 8,50 zł (cena zawiera koszt surowców oraz 

koszt przygotowania posiłków powiększony o podatek VAT ), 

W§4 dodano: 

    e)dla oddziału przedszkolnego : koszt jednego obiadu wynosi 3,80 zł (zawiera tylko koszt                     

surowców żywnościowych),  

  5.Do wnoszenia opłaty za korzystanie (przez dzieci 6-letnie i 5-letnie w ramach opieki             

5 – godzinnej) z napojów w szkole zobowiązani są rodzice wszystkich dzieci,                                  

co uwarunkowane jest obowiązującymi w szkole rygorami sanitarnymi i zdrowotnymi. 

http://www.sp3.sierpc.pl/


 6.Opłatę wnosi się do intendenta szkoły dwa razy w roku z góry, w następujących terminach 

i kwotach:  

 do 20 września za okres do grudnia włącznie = 20zł  

 do 15 stycznia za okres od stycznia do czerwca włącznie = 27,50zł 

Łącznie rodzice płacą za cały rok 47,50 zł  

 

 

W§8 dodano: 

5. W oddziale przedszkolnym codziennie wydawane są: obiad   i napój do przyniesionego 

przez dzieci posiłku. 

6. Godziny wydawania posiłków są stałe :  

 od godz. 9:05 do 9:25 – śniadanie  

 od godz. 11:45 do 12:30 – obiad  

 od godz.13:30 do 13:50 – podwieczorek  

Posiłki: drugie śniadanie i podwieczorek będą spożywane w sali nr 16 przy stolikach 

dostosowanych do wieku dzieci, a obiad o wyznaczonej godzinie i przystosowanym miejscu 

tylko dla oddziału przedszkolnego w stołówce szkolnej. 

 

Postanowienie końcowe 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. 

 

 


