
Zarządzenie nr 18/2020/21 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach 

z dnia 01.04.2021 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za posiłek w  stołówce szkolnej 

 

Na podstawie: 

-  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  

z 2018 poz. 996 z późn. zmianami)  

- Zarządzenia Nr 9/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  w Katowicach z dnia 23 marca 2021 r. 

 

  

zarządza się, co następuje:  

  

§ 1  

1. Uczniowie wnoszą opłatę w wysokości 3,50 zł za jeden posiłek (poza uczniami którym 

przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę 

wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)  

2. Opłata za korzystanie z posiłku dla uczniów, w tym uczniów którym przyznano świadczenie 

socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz nauczycieli wynosi 11,16 zł. za jeden posiłek.  

3. Opłata za korzystanie z posiłku dla nauczycieli wynosi 11,16 zł. za jeden posiłek.  

4. Opłata za korzystanie z posiłku dla pracowników administracji i obsługi wynosi 12,05 zł. za 

jeden posiłek.  

  

§ 2  

1.Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkoleni nie 

wlicza się wynagrodzeń pracowników i sadek naliczanych oraz kosztów utrzymania stołówki. 

Opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są    

w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków tzn. wsadu 

do kotła.  

2. Wysokość opłat za posiłki nie ma charakteru komercyjnego ani nie jest działalnością 

opodatkowaną VAT.których  

3.Opłaty za posiłki, o których mowa w § 1 będą okresowo aktualizowane uwzględniając: 

poniesione wydatki w roku ubiegłym, wzrost kosztów rzeczowych(mediów) o wskaźnik 

inflacji, planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.  

  

§ 3  

Pozostałe uregulowania Zarządzenia nr 11/2019/20 w sprawie warunków korzystania ze 

stołówki szkolnej pozostają bez zmian  

  

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Joanna Warpas 

................................................... 

podpis dyrektora szkoły 



 


