
ZARZĄDZENIE NR 9 l2020l202l
Dyrektora SzkoĘ Podstawowej nr 21 z Oddzia|ami Integracyjnymi im. K. Miarki

w Katowicach w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz ustalenia wysokości opłaty
za posiłek.

Napodstawieart. 106ust. 1-3ustawy zdnia 14grudnia2016r.-Prawooświatowe (Dz,lJ.z2020r.
Poz. 9l0 ze zm.) oraz att.3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczęńpodatku od
towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowarrychzudziałem środków pochodzącychzbudżetu Unii Europejskiej lub od państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z2018 r. poz. 280 ze zm.)

zar ządzam co następuj e :

§1
Ustalam opłatę zakorrystanie z posiłków ptzez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2l z Oddziałami
Integracyjnymi im. K. Miarki w Katowicach w wysokości 3,50 ń. - cena obejmuje kosźy
produktów wykorzystanych do prry gotowania obiadu.

§2
Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkol ę oraz przez
uczniów, którym prz1lznarLo obiady zaktórę opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w
wYsokoŚci 14,02 zł. - cena obejmuje kosży produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku
oraz kosń przygotowania posiłku.

§3
OPłaĘ za posiłki naleĘ wnosió za caĘ miesiąc z góry do 25-go dnia miesiąca poptzedzającego
okres zywieniowy. Brak wpłaty w w/w terminie równoznaczny jest z rezygnacją z posiłków w
danym miesiącu.

§4
Zwtot za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoĘ przysługuje wtedy, gdy ciągła
nieobecnoŚó w szkole wynosi powyżej 3 dni, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności. Zwiot ten ma
fo.mę odpisu znalężności za obiadv w następnym miesiącu. Należna kwota zwrotu to iloczyn ceny
jednego posiłku iliczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.

§5
DoPuszczam możliwośó zakupu pojedyncrych obiadów ptzęz uczniów i pracowników szkoły
odPowiednio w cenie 3,50 zł.lub 14,02 zł. tylko w sytuacji kiedy pozostaną obiady niewykorą,stane
a wcześniej zapłacone - posiłek ten można zaklpió od godz. 13.40.

§6
W wypadku zakupienia obiadu przez pracowników administracji i obsługi kosź obiadu wynosi
14,02 ń. + 8 YIVAT : 15,14 ń.

§7
DoPuszczam możliwość zakupu pojedynczych obiadów ptzezpracowników szkoły w wyjątkowych
sYtuacjach w związku z planowanymi konferencjami czy imprezami popołudniowymi- w szkole
(pracownik zamawia i opłaca posiłek 3dni wcześniej).

§8
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem 4.05.202I r., jednocześnie traci moc zatządzenie
nr 7l20l9l2020
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