
Zarządzenie nr 4/2017/2018 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w  Raciborzu   

z dnia 10 października 2017 r.  
 

w sprawie: zasad organizacji żywienia i ustalenia odpłatności za surowce wykorzystywane do przyrządzania 
posiłków w Szkole Podstawowej nr 3 w Raciborzu 

 
 Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.  z 2004r. Dz. U. Nr 
256, poz.2572 z póź. zm.) oraz art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U.2017.0.59 )  
 zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
 
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych oraz wspomagania właściwego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym 

dzieci niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej nr 3 w Raciborzu  organizuje się stołówkę. 
2. Dożywianie w szkole  w formie obiadów organizuje się dla dzieci dla uczniów szkolnych  i pracowników 

szkoły. 
 

§ 2. 
 
1. Ustalam stawki opłat wnoszonej za surowce do przygotowania posiłków w stołówce: 
  

1) 5 zł za obiad dla ucznia szkoły podstawowej 
2) 8 zł dla pracownika pedagogicznego szkoły  
3) 8 zł + 8% Vat dla pracownika niepedagogicznego szkoły 

 
2. Szkoła pobiera opłatę raz w miesiącu, ustalając jej wysokość jako wielokrotność stawki i liczby dni 

roboczych w danym miesiącu. 
3. Rodzice  uczniów oraz osoby korzystające z usług stołówki mają obowiązek uregulować łączną opłatę 

przelewem do dnia 10 dnia każdego miesiąca. 
4. Za każdy dzień, w którym z powodu choroby  nie korzystano z posiłków, opłata podlega zwrotowi  

w następnym miesiącu rozliczeniowym. 
5. Uzyskane środki budżetowe będą przeznaczone na przygotowanie posiłków. 
 

§ 3. 
 
1. Dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, posiłki wydawane w stołówce mogą 

finansować: 
 1) ośrodki pomocy społecznej, 
 2) stowarzyszenia, fundacje, fundusze specjalne, 
 3) osoby fizyczne i inni sponsorzy. 
 
2. Opłata za posiłki uczniów w stołówce może być podstawą refundacji wydatków ponoszonych przez 

rodziców w ramach stypendium szkolnego. 
§ 4. 

 
Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi szkoły, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę 
sprawowała  osobiście. 
 

§ 5. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. 
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