Zarządzenie Nr 2/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
z dnia 4 lutego 2014 roku
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym wysokości opłat za posiłki
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w porozumieniu
z Burmistrzem Pszczyny
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej:
1) Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
a) uczniowie szkoły,
b) wychowankowie przedszkola,
c) nauczyciele.
2) Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 1. pkt 1a ustala się
w wysokości 2,80 zł.
3) Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 1. pkt 1b ustala się
w wysokości:
a) śniadania – 1,60 zł,
b) obiady – 2,80 zł,
c) podwieczorki – 1,20 zł.
4) Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z posiłków jest zależna od zadeklarowanej przez rodzica
(opiekuna prawnego) dziennej ilości posiłków oraz od dni pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu
miesiąca.
5) Opłata za korzystanie z posiłków podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania
z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek.
6) Suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną
opłatę za posiłki w następnym miesiącu.
7) Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 1. pkt 1c ustala się
w wysokości jak w § 1. pkt 2. , z tym, że do opłaty tej dolicza się średni koszt przygotowania obiadu
w wysokości 1,50 zł.
8) Opłata miesięczna za posiłki uiszczana jest w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
9) Opłata za posiłki wnoszona jest na wskazane konto ZSP Studzienice przy pomocy imiennych
książeczek opłat.
10) W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za posiłki wydawane
dla uczniów szkoły lub wychowanków przedszkola, rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych
pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a zespołem.
§ 2. Za organizację wydawania posiłków w zespole oraz za pobieranie i rozliczanie należnych z tego
tytułu opłat odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

§ 3.1. Niniejsze warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki zostały ustalone
przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach w porozumieniu z Burmistrzem
Pszczyny.
2. Jednocześnie Burmistrz Pszczyny upoważnił dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Studzienicach (zarządzenie Nr PZE/493/08 Burmistrza Pszczyny z dnia 22 września 2008r.)
do udzielania zwolnień rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub części opłat za posiłki:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 5/2008 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach
z dnia 29 października 2008r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości
opłat za posiłki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.
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