
Szkoła Podstawowa nr 118    im.płk.pil.B.Orlioskiego   ul.Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław 

www.sp118.pl        e-mail: szkola@sp118.pl        tel./fax : 71 788 99 30, 71 798 68 40 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Procedura  dotycząca  terminów i zasadw  zakresie opłat za żywienie obowiązująca od 1WRZEŚNIA 2018 r.  

1. W Szkole Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlioskiego we Wrocławiu  funkcjonuje stołówka, w której wydawane są posiłki przygotowywane 

 i dowożone przez firmę cateringową  wybraną na czas od  września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.  w drodze przetargu zgodnie z ustawą 

 o zamówieniach publicznych. 

2. Firma cateringowa zobowiązana jest do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi  

z uwzględnieniem zasad zdrowego i prawidłowego żywienia oraz zasad HACCAP. Wszystkie posiłki muszą zachowad odpowiednią wartośd kaloryczną. 

3. Wszystkich korzystających z posiłków  w szkole  obowiązują   zasady  opisane w  dokumencie  : „Zasady obowiązujące podczas przebywania w  JADALNI  (sala 

nr 37)  w Szkole Podstawowej nr  118  im.płk.pil.B.Orlioskiego we Wrocławiu.” 

4. Uczniowie szkoły  uczęszczający po lekcjach do świetlicy szkolnej , jedzą obiad składający się z 4 dao ( zupa, II danie, kompot, deser)  pod opieką 

nauczyciela – wychowawcy świetlicy w godzinach  od 12.00 do 15.00. 

5. Uczniowiez klas IV-VIjedzą obiad podczas wyznaczonej przerwy obiadowej pod opieką nauczyciela dyżurującego  w godzinach 12.30 – 12.45 

lub po zakooczonych lekcjach – pod opieką pracowników stołówki najpóźniej do godziny 15.00. 

6. Rodzice płacąc za posiłki pokrywają wartośd „wsadu do kotła”  - ustaloną  na podstawie art. 67 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty , natomiast Gmina Wrocław pokrywa koszt związany z usługą ( koszty transportu, koszt przygotowania posiłku, obsługi). 

7. Cena obiadu („wsad do kotła”)  dla  uczniówz klas I-VI wynosi  5,50 zł.  

8. Rodzice dokonują  w wyznaczonych terminach  opłaty za posiłki  za cały  miesiąc z góry. 

9. W przypadku wpłat po wyznaczonym terminie naliczone zostaną odsetki. 

10. Formą  dokonania opłaty za posiłki jest przelew na wskazany numer konta:  

PKO BP NR  31 1020 5226 0000 6202 0418 4487 
odbiorca - Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław 

11. W przelewie należy podad   następujące  informacje : imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za jaki wnoszona jest opłata. 

http://www.sp118.pl/
mailto:szkola@sp118.pl


12. Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszad  w danym dniu do godziny 8.30: poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej 

szkoływww.sp118.pl (zakładka aktualności – catering), na podane numery   telefonów : 71 784 53 46 lub 71 798 68 40 lub osobiście wsekretariacie 

szkoły. 

13. Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozliczane są w następnym miesiącu tylko na podstawie nieobecności zgłoszonych w sekretariacie. 

14. Nie odlicza sięnieobecności  jeśli nie zostały wcześniej zgłoszone lub były zgłoszone po terminie. 

15. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty na następny miesiąc będzie przekazywana Rodzicowi w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Rodzica adres e-mail. 

16. Terminy opłat za żywienie  w roku szkolnym 2018/2019: 

 wrzesieo  

 2018 

październik 

2018 

 listopad 

 2018 

grudzieo 

2018 

styczeo 

2019 

luty 

2019 

marzec 

2019 

kwiecieo 

2019 

maj 

2019 

czerwiec 

2019 

 Ilośd obiadów 

w danym 

miesiącu/kwota  

klasy I-VI: 

18/ 

99 zł 

23/ 

126,50 zł 

20/ 

110 zł 

15/ 

82,50 zł 

18/ 

99 zł 

14/ 

77 zł 

21/ 

115,50 zł 

 18/ 

99 zł 

20/ 

110 zł 

12/ 

66 zł 

Termin wpłat na 

konto szkoły  

31 1020 5226 0000 

6202 0418 4487 

  Do dnia 

10.09.2018 

 Do dnia 

10.10.2018 

Do dnia 

12.11.2018 

Do dnia 

10.12.2018 

Do dnia 

10.01.2019 

Do dnia 

11.02.2019 

Do dnia 

11.03.2019 

Do dnia 

10.04.2019 

Do dnia 

10.05.2019 

Do dnia 

10.06.2019 

 

17. Odbiór kart  obiadowych  : 

-  dzieci z klas I-III  na obiady chodzą na podstawie listy przekazanej nauczycielowi 

- uczniowie klas IV-VI  po podpisaniu przez rodziców umowy na korzystanie ze szkolnej stołówki otrzymują karty obiadowe, które aktualizowane są w każdym 

miesiącu w okresie trwania umowy, 

-  w przypadku zagubienia karty  przez ucznia -  należy zgłosid się do sekretariatu , koszt  wyrobienia nowej karty to kwota 5 zł. 

18. Wszystkie opłaty za pojedyncze dni  będą pełnopłatne i mogą byd opłacone  wyłącznie w  firmie cateringowej obsługującej szkołę co najmniej z 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

http://www.sp118.pl/


19. Jadłospis na dany tydzieo dostępny jest dla rodziców na tablicach ogłoszeo oraz na stronie internetowej szkoły. 

20. Wszystkie informacje dotyczące specjalnych diet należy zgłaszad w sekretariacie szkoły  w formie pisemnej z wyprzedzeniem minimum jednego tygodnia 

od daty wydawania posiłków. 

 

Zasady obowiązujące podczas przebywania w  JADALNI  (sala nr 37)  w Szkole Podstawowej nr  118   

im.płk.pil.B.Orlioskiego we Wrocławiu.                                                                                

 

1. Jadalnia jest jedną ze STREF CISZY w SP nr 118 , co oznacza, że w tym miejscu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia głośnych 

rozmów. 

2. Do jadalni mają wstęp wyłącznie osoby spożywające obiady oraz nauczyciele pełniący opiekę nad uczniami . 

3. Zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą bezpieczeostwa rodzice oraz opiekunowie czekają na dzieci w holu szkoły– w wyznaczonym 

do tego celu  miejscu. 

4. Uczeo zobowiązany jest przed posiłkiem umyd ręce  i przestrzegad zasad higieny.   

5. W jadalni  SP nr 118 wydaje się obiady w godzinach od 11.30 do 15.00 zgodnie  z ustalonym grafikiem. 

 od godziny  12.30 do  12.45 obiad jedzą uczniowie klas IV-VI – pod opieką nauczycieli dyżurujących, 

 uczniowie klas I-III spożywają obiady pod opieką wychowawców świetlicy zgodnie z opracowanym grafikiem na dany dzieo. 

6. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:  

       a)  cisza,  

       b) przestrzeganie kultury jedzenia:  

            - właściwa postawa przy stoliku,  

            - prawidłowe posługiwanie się sztudcami,  

           -  zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam. 

7. Po spożyciu posiłku należy:  

      a) pozostawid swoje miejsce w porządku, 



      b) odnieśd naczynia,  

      c) spokojnie opuścid stołówkę szkolną . 

8. Wszyscy uczniowie przebywający w jadalni bezwzględnie stosują się do poleceo nauczyciela oraz osób wydających posiłki. 

9. W jadalni nie biegamy, w kolejce po obiad nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeostwo swoje i innych.  

10.  Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci. 

11. W przypadku nieprzestrzegania  wyżej wymienionych zasad zachowania nazwiska uczniów mogą byd zapisane w zeszycie uwag, który 

znajduje się w jadalni. 

12. Pedagodzy szkolni systematycznie kontrolują zeszyt uwag, wszystkie uwagi mają wpływ na ocenę  z zachowania,  

 o niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice  i wychowawca klasy. 

13.  Osoby korzystające z jadalni  mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu obsługującego. 

. 


