
Zarządzenie nr 06/2017 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie 

z dnia  01.09.2017 roku 

w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Czarnej Wodzie oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki 

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.), w porozumieniu z Burmistrzem Czarnej Wody, zarządzam, 

co następuje: 
 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§1 

Niniejsze zarządzenie reguluje zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie, w tym wysokość opłaty za posiłek spożywany przez 

ucznia. 

§2 

Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z 

późn.zm.); 

2) szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnej Wodzie, 

której organem prowadzącym, w rozumieniu ustawy, jest Gmina Czarna Woda; 

3) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego 

korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki, albo 

wydają posiłki przygotowane poza szkołą i zakupione przez szkołę; 

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Czarnej Wodzie; 

5) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych ucznia z pkt 4; 

6) posiłku - należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci: obiadu, 

bądź dodatkowo śniadania lub drugiego śniadania: 

7) opłacie - należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę za posiłek 

wydawany uczniowi; 

8) cenie - należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę z tytułu 

sprzedaży posiłku na rzecz pracownika szkoły; 

9) należnościach za wydawane posiłki - należy przez to rozumieć opłatę z pkt 7 lub cenę z 

pkt 8. 

 

§3 

Koszty funkcjonowania stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 

będącej jednostką budżetową Gminy Czarna Woda pokrywane są w granicach kwot wydatków 

zaplanowanych w budżecie Gminy Czarna Woda i zgodnego z nim rocznego planu finansowego 

szkoły. Należności z tytułu sprzedaży posiłku na rzecz pracownika szkoły odprowadzane są 

przez szkołę w całości na rachunek budżetu Gminy Czarna Woda. 
 

 

 



 

Rozdział 2 

Zasady korzystania ze stołówki 

 

§4. 

Podstawą korzystania z posiłku w stołówce jest wniesienie miesięcznej należności za 

posiłek oraz imienna lista uprawnionych do korzystania z posiłków w danym miesiącu, będąca 

w dyspozycji pracowników stołówki wydających posiłki. 
 

§5. 
Do   korzystania   z   posiłków   wydawanych   w   stołówce   uprawnieni   są   

według   następującej kolejności : 
1) uczniowie; 

2) pracownicy szkoły. 

 

Rozdział 3 

Wysokość należności za wydanie posiłku 
 

§6 

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany uczniowi wynosi 2,80 zł za obiad –zał. 1 

§7 

1. Cena posiłku z § 2 pkt 8 wydawanego pracownikowi szkoły obejmuje pełen koszt 

posiłku w stołówce, w tym: 

1) koszt   surowca   przeznaczonego   na   posiłek   przygotowany   przez   

stołówkę,  albo odpowiednio koszt zakupu przez stołówkę posiłku w celu jego wydania 

pracownikowi; 

2) koszty    wynagrodzenia    pracowników    stołówki,    składek    naliczanych    

od    tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. 

2. Cena posiłku wydawanego pracownikowi wynosi 6,75 zł za obiad – zał. 2 
 

Rozdział 4 

Pobieranie i zwrot należności za wydawane posiłki 

§8 

Korzystający z posiłków wpłacają należność za wydawane posiłki za dany miesiąc do 
piętnastego dnia danego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. 

§9 

1.   W przypadku niekorzystania z posiłków, stołującemu przysługuje częściowy zwrot 

opłaty miesięcznej   proporcjonalnie   do   liczby   dni   nieobecności,   pod   warunkiem   

zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) lub innych stołujących się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły nieobecności, 

w formie odpisu za posiłek w następnym miesiącu. 
 
 
 
 



 
Rozdział 5  

Przepisy końcowe 

§10 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie z dnia 

12.08.2011 roku w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w Zespole Szkół 

Publicznych w Czarnej Wodzie . 

§11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r. 

  

………………………… 


