
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ST. MIKOŁAJCZYKA W 

JASZKOWEJ DOLNEJ  

z dnia 07 stycznia 2020 roku  

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. St. 

Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej ,w tym wysokości opłat za posiłki. 

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 ze zm.), Porozumienia z dnia 02.01.2020 r. z  Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w sprawie warunków korzystania ze stołówki 

szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku oraz Zarządzenia Nr 36/2019 

z dnia 31 grudnia 2019 r. Wójta Gminy Kłodzko w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

zadań opiekuńczych Szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów ustalam: 

  

§ 1. 

Przedmiotem niniejszego zarządzenia jest ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej                   

w  Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, w tym wysokości opłat za 

posiłki. 

§ 2. 

Podstawą do korzystania z obiadu w stołówce jest abonament miesięczny lub bloczek dzienny 

– dokumentujące prawo do spożycia obiadu w określonym dniu (dniach). 

§ 3. 

Do korzystania z obiadów wydawanych w stołówce uprawnieni są w następującej kolejności: 

1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, 

2. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, 

3. inne osoby niebędące uczniami/ nauczycielami, wskazane przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, 

 

§ 4. 

Wysokość dziennej opłaty za wydawany obiad wynosi: 

1. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej wykupujących  

obiady - 3,50 zł i obejmuje tylko koszt surowca przeznaczonego na przygotowanie obiadu; 

2. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, którym obiady 

refunduje OPS Gminy Kłodzko – 7,50 zł (tj.  koszt surowca przeznaczonego na 

przygotowanie obiadu 3,50 zł + koszt  przygotowania obiadu 4,00 zł); 



3. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, którym obiady 

refunduje ośrodek pomocy społecznej inny niż OPS Gminy Kłodzko -  zgodnie z zawartą 

umową lub porozumieniem; 

4. dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej – 7,50 zł (tj.  

koszt surowca przeznaczonego na przygotowanie obiadu 3,50 zł + koszt  przygotowania 

obiadu 4,00 zł); 

5. dla innych osób wskazanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka 

w Jaszkowej Dolnej – 7,50 zł + stawka podatku VAT (tj.  koszt surowca przeznaczonego 

na przygotowanie obiadu 3,50 zł + koszt  przygotowania obiadu 4,00 zł + stawka podatku 

VAT). 

§ 5 

Wysokość opłaty za koszty przygotowania obiadu będzie ustalana na podstawie kalkulacji                              

i określana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej 

Dolnej na każdy rok budżetowy  w terminie do 10 stycznia każdego roku. 

§ 6 

1. Opłatę za posiłek ponosi się poprzez zakup abonamentu miesięcznego w terminie do 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie                        

z obiadów w stołówce szkolnej. 

2. Przy zakupie abonamentu miesięcznego można z abonamentu wyłączyć określone dni. 

3. Ustaloną na podstawie  § 4 opłatę za wydawany obiad w formie zakupu  bloczka 

dziennego uiszcza się w terminie umożliwiającym przygotowanie i wydanie posiłku 

tj. z trzydniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 7 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, w tym rodzica ucznia, albo na wniosek 

pracownika szkoły rezygnacji z  obiadu, zwrotowi podlegają opłaty poniesione za 

abonament lub bloczek, z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień zgłoszenia 

rezygnacji z obiadu. 

2. Rezygnacja z obiadu zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także zwrot opłaty za 

pierwszy dzień, którego dotyczy rezygnacja z obiadu. 

3. W czerwcu nie podlegają realizacji odpisy dla uczniów kończących naukę w szkołach 

Gminy Kłodzko. 

§ 8 

Zgodnie z art. 106 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.) dyrektor szkoły, w której zorganizowano stołówkę na podstawie  

upoważnienia Wójta Gminy Kłodzko może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z 

całości lub części opłat: 

1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2. w  szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 



§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 

2020 roku. 


