Katowice, dn. 14.02.2017 r.

SP.36.021.2.2017

ZARZĄDZENIE nr 2/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 36 w Katowicach
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.
Podstawa prawna:
− art.67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2016 nr 0
poz. 1943);
− Uchwała nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad
korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Katowice;
− Zarządzenie nr 984/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 sierpnia 2008 r.;
− Zarządzenie nr 1158/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2016 r.;
− Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach.

§ 1. Ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach mogą korzystać
uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach oraz uczniowie, którym
przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę
wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
§ 2. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły w wysokości 3,00 zł. Opłata ta
obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowywania posiłku.
§ 3. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne
w formie jednego gorącego posiłku dziennie w wysokości 6,80 zł. Za uczniów tych w/w opłatę
wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłata ta obejmuje pełny koszt przygotowania
posiłku.
§ 4. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych szkoły
w wysokości 6,80 zł, a pracowników niepedagogicznych w wysokości 6,80 zł + 8% VAT. Opłata
ta obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku.
§ 5. Opłaty za posiłek, o których mowa w §1, §2 oraz §3 będą okresowo aktualizowane,
uwzględniając:
1) poniesione wydatki w roku ubiegłym,
2) wzrost kosztów rzeczowych (mediów) o wskaźnik inflacji,
3) planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

§ 6. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do piątego dnia każdego miesiąca na
konto bankowe szkoły nr 41 1020 2313 0000 3902 0515 1255 lub bezpośrednio u intendenta
w godzinach od 6.30 – 14.30.
§ 7. Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane będą w przypadku, gdy ciągła absencja wyniesie
powyżej 3 dni.
§ 8. Opłata za niewykorzystany posiłek będzie zwracana w formie odpisu z należności za obiady
w następnym miesiącu lub przelewem na konto rodzica/opiekuna prawnego.
§ 9. Należną kwotę zwrotu, o której mowa w § 6, należy obliczać jako iloczyn ceny jednego posiłku
i liczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.
§ 10. Dopuszcza się kupowanie przez uczniów i pracowników szkoły pojedynczych posiłków. Chęć
spożycia posiłku należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
§ 11. Opłaty za pojedyncze posiłki ustala się w wysokości wskazanej w § 2 oraz § 4 niniejszego
zarządzenia.
§ 12. Pozostałe szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki
Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach.
§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się starszemu intendentowi.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 r.
§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach z dnia 29.01.2016 r. w sprawie
w sprawie odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

Akceptacja Urzędu Miasta:
Pismo nr ES-III.4424.2.48.2017 z dnia 17.03.2017 r.

