
Zarządzenie nr 1 SP20.0131/1/18 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

z dnia 3 września 2018 roku 
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za 

posiłki w roku szkolnym 2018/2019 
 
Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:                 
Dz.U z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w porozumieniu z Prezydentem Miasta Jaworzna z dnia 28                 
września 2018 r. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w Szkole            
Podstawowej nr 20 w Jaworznie, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów – zarządzam             
co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania określone w § 2 zasady korzystania ze stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

§ 2 
1. Koszty funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie., zwanej dalej            

„szkołą” będącą jednostką budżetową gminy miasta Jaworzno pokrywane są w granicach           
kwot wydatków zaplanowanych w budżecie gminy i zgodnego z nim rocznego planu            
finansowego zespołu.  

2. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są: 
a) uczniowie szkoły 
b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły – w zakresie obiadów. 

3. Wysokość dziennej opłaty  za posiłki,  wydawane przez stołówkę szkoły wynoszą: 
1) dla uczniów szkoły: 

a) obiad  3,50 zł, 
b) śniadanie 1,00 zł i obejmuje koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie 
posiłków. 

2) dla nauczycieli: 
    obiad -  9,49 zł i obejmują koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków  
    oraz koszty sporządzania posiłków za  poprzedni rok kalendarzowy wyliczone według  
    wzoru: 
 

             K w  
K sp =   L o 

gdzie: 
K sp - średni koszt przygotowania obiadu, 
K w – roczny koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych pracowników stołówki, 
L o - roczna liczba wydanych obiadów + 25% rocznej liczby wydanych śniadań. 
 
3) dla innych pracowników szkoły: 

obiad – 10,25 zł i obejmują sumę kosztów surowca przeznaczonego na przygotowanie  



posiłków i koszty sporządzania posiłków za poprzedni rok kalendarzowy oraz dodatkowo 
8% podatku VAT z wyżej wymienionej kwoty. 
4. Dopuszcza się możliwość zakupu obiadów przez nauczycieli i pozostałych pracowników          

szkoły na określony dzień, pod warunkiem że opłata zostanie wniesiona w terminie            
umożliwiającym przygotowanie i wydanie posiłku. 

5. Środki finansowe pochodzące z wpłat za posiłki wydawane w stołówce stanowią dochody            
budżetowe i są odprowadzane na rachunek bieżący Gminy Miasta Jaworzno – miasta na             
prawach powiatu. 

6. Szkoła zapewnia uczniowi odpłatne korzystanie z wyżywienia w formie obiadu w dni            
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz dni przerw              
świątecznych. 

7. W przypadku nieobecności korzystającego z posiłku, przysługuje mu częściowy zwrot opłaty           
za posiłek lub odpis w następnym miesiącu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod             
warunkiem zgłoszenia nieobecności intendentowi lub pracownikowi świetlicy do godziny         
9.00 w danym dniu. 

8. Rodzice zobowiązują się do wnoszenia comiesięcznych opłat z tytułu korzystania przez           
ucznia z obiadów. 

9. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie ucznia stanowi iloczyn liczby obiadów,          
z których on skorzystał w danym miesiącu i kwoty stawki, o której mowa w § 3 ust. 2.                  
umowy zawartej z Rodzicami. 

10. Rodzice dokonują opłaty z tytułu korzystania przez ucznia z obiadów w danym miesiącu na               
rachunek bankowy wskazany w ust. 4, w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia            
następnego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że wniesienie opłaty za miesiąc czerwiec należy            
dokonać z góry do dnia 20 czerwca. 

11. W terminie do 10 dnia miesiąca Szkoła przekazuje Rodzicom informację, o wysokości            
opłaty za korzystanie ucznia z obiadów w poprzednim miesiącu. Informację o wysokości            
opłaty za miesiąc czerwiec Szkoła przekazuje Rodzicom w terminie do 10 czerwca. 

12. W przypadku nieskorzystania przez ucznia w czerwcu z pełnej liczby obiadów będącej            
podstawą do obliczenia opłaty za ten miesiąc jego rodzicom przysługuje zwrot opłaty za             
niewykorzystane obiady. 

13. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły numer:  
43 1030 1159 0000 0000 9207 5000 

15. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do Szkoły potwierdzenia dokonania opłaty za           
korzystanie przez Ucznia z obiadów w terminie do 24. dnia miesiąca, w którym opłata              
została wniesiona. 

16. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy zawartej                
z rodzicami,  nalicza się  odsetki  ustawowe za opóźnienie. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 Jaworznie 

                                                                                                     Katarzyna Gniadek 


