Zarządzenie nr 1/2022/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowicach

Na podstawie:
•

art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730);

•

wskaźników cen i usług konsumpcyjnych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny za
ostatni kwartał roku kalendarzowego 2022.

zarządzam, co następuje:
§1.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
§2.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Opłata za obiad wynosi 4,35 zł dla uczniów
oraz 9,00 zł dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Do opłat
wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Opłaty za
korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów
wykorzystywanych do przygotowania posiłków. Zatem poza kosztem tzw. wkładu do kotła, który
ponoszą rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci uiszczając stosowne opłaty, pozostałe wydatki
związane z zapewnieniem uczniom wyżywienia ponoszone są przez organ prowadzący szkołę.
§3.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje
okresowych wpłat dotyczących zwrotu kosztów żywienia.
§4.
Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa powyżej:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§5.

Wysokość opłat za posiłki nie ma charakteru komercyjnego, ani nie jest działalnością opodatkowaną
VAT.

§6.
W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany
odpłatności. Takiej zmiany dokonuje się z miesięcznym wyprzedzeniem rodziców/opiekunów
prawnych uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.
§7.
Wysokość opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 65 im. Gustawa
Morcinka w Katowicach w formie 1. posiłku dziennie - obiadu podaje do publicznej wiadomości osoba
odpowiedzialna za stronę internetową szkoły, a także intendent szkoły.
§8.
Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać z wyprzedzeniem, do 27. dnia każdego miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać ze stołówki szkolnej.
§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2022 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2022 r.

..................................................
(podpis intendenta szkoły)

……….……………………….
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

