
ZARZĄDZENIE NR 3/2023

DYrektora SzkoĘ Podstawow ej nr 2! z OrJdziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w
Katowicach w sPrawie zasad korzystania ze stołówki szkotinej oiaz ustalenia wysokości

opłaĘ za posiłek.

Na Podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 20t6 t. Prawo oświatowe ( Dz.U. z2021 t,,
poz.1082 zę zm) zarządzam, co następuji:

§1

Yr]|* oPłatę zakoruystanie z posiłków przęzuczniów Szkoły Podstawow ej nr 2l z
Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w Katowicach w wysokości 5,00 ń _ 

""nuobejmuje kosźy produktów wykorzystanych do przygotowania obiadu.
§2

Ustalam oPłatę zakorrystanie z posiłków przezinne osoby zatrudnione w szkole oraz
Przezuczniów, którym przyznano obiady zaktóre opłatę wnosi Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, w wysokości 20,00 ń- cęnaóbejmuje koszty produktów
wykorzystanych do przy gotowania po siłk u ot az koszt irzygotowani a posiłku.

§3
opłaty za posiłki n9leĘ wnosić za cały miesiąc z góry do 25-go dnia miesiąca
PoPtzedzającego okres żywieniowy. Brak wpłaty w w/w termńie równoznaczny jestz
rezygnacjąz posiłków w kolejnym miesiącu.

§4
zwrot za niewykoruystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły przysługuje
wtedy, gdy ciągła nieobecność w szkole wynosi powyżej 3 dni, po up.".óniń
zgłoszeniu nieobecnoŚci. Zwrotten ma formę odpisuz nalezności za obiady w
nastęPnYm miesiącu. Należna kwota zwrotu to iloczyn ceny jednego posiłku iliczby
dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.

§5
DoPuszczam możliwoŚĆ zakupu pojedynczych obiadów przęzuczniów i pracowników
szkołY odPowiednio w cenie 5,0O złlub 20,00 złtylko w sytuacji, kiedy pozostaną
9liagY niewYkorzystane a wcześniej zapłacone- posiłek ten można zakupićod god).
13.40

Dopuszczam możliwość zakupu po;"ayn.f,r6.r, obiadów przezpracowników szkoły w
\łYj łlkowYch sYtuacj ac h .w zwięku z planowanymi konibrencj ami czy impt ezami
PoPołudniovYYmi w szkole ( pracownikzamawiai opłacaposiłek 3 dni wcŻeśniej ).

§7
Zwolnió z oPłat zawyĘwienie dzieci uchodźców przybywających zUkrainy z powodu
!_zińń wojennYch, w okresie od 1 maja 2022 t. dó cŻasu obowiązywania w mieście
Katowice Programu Maltańskie obiady dla dzieci z Ulłainy, ,ńl, i przedszkolu,
finansowanego zę środków Fundacji Maltańskiej

§8

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem01.03.2023 r. Jednocześnie traci moc
zarządzenie nt Il2023 ,'firy


