
Pszów 1.09.2022r.

ZARZĄDZENIE nr 2 /2022/2023
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PSZOWIE

z dnia 1.09. 2022r.
W SPRAWIE ZASAD ODPŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

Na podstawie art. 106 ust. 1,2,3,4  Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2022r.
poz. 655, 1079,1116,1383.) oraz akceptacji organu prowadzącego z dnia 31.08.2022 r. zarządzam,
co następuje:

§1
1. Korzystanie z posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszowie jest odpłatne.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej

nr 4 w Pszowie.

a.Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie wprowadza się stałą opłatę za

obiad, która wynosi 100% wartości surowca użytego do przygotowania posiłku.

b. Dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie wprowadza się stałą opłatę

za obiad, która wynosi 100% wartości surowca użytego do przygotowania posiłku

oraz kosztów przygotowania posiłku.

§2
3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 2 wynosi z dniem 8 .09.2022 r. wynosi:

a.Dla uczniów – 6,00 zł

b. Dla pracowników – 10.20 zł

2. Przy ustaleniu wysokości opłaty za obiad uwzględniono koszt realizacji racji żywieniowych,

odpowiadającym normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci w wieku 7-16 lat

określonych stosownymi przepisami.

3.Opłaty uiszczane są u wychowawcy świetlicy do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.

4.W przypadku nieobecności ucznia w szkole przynajmniej 1 dzień, rodzice otrzymują zwrot opłat

z tytułu kosztów surowca za każdy dzień nieobecności po uprzednim osobistym lub telefonicznym

zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 8.00 w sekretariacie szkoły (odliczany w następnym

miesiącu).

5.W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dyrektor w porozumieniu

z organem prowadzącym szkołę może zmienić wysokość opłat za posiłek.

§3
1. Uchyla się zarządzenie nr 4 /2021/2022 Dyrektora SP nr 4  w Pszowie

z dnia 02.09.2021 r. w sprawie zasad odpłatności i korzystania z posiłków.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8.09.2022 r.

                                                                         Dyrektor SP nr 4 w Pszowie

                                                                        Katarzyna Popardowska




