
Zarządzenia nr 34/2019/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie: wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej  
w roku szkolnym 2020/2021 

 
Na podstawie z art.106 ust. 3, art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe  
(Dz.U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.), rozdziału 5 §17 Statutu Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Mesznej i rozdziału 7§23 Statutu Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej oraz Regulaminu Stołówki Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej i Regulaminu Stołówki Przedszkola  Publicznego w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Do korzystania z posiłków w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej  uprawnieni są 
wychowankowie przedszkola oraz uczniowie szkoły i personel zatrudniony w placówce. 
 

§ 2 

1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci przedszkolnych wynosi 6,00 zł i obejmuje zakup surowców 

i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. 
2. Opłaty za posiłki dla dzieci w przedszkolu wynoszą: 

1) śniadanie - 1,70  zł 
2) obiad – 3,00 zł 
3) podwieczorek - 1,30 zł 

3. Opłaty ustalone na podstawie ust.1 wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie 
z żywienia w przedszkolu najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca. Kwota opłaty za wyżywienie zostaje 
wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę 
zadeklarowanych dziennie posiłków. 

4. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. 
5. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi na  pisemny 

wniosek rodziców. 
§ 3 

1. Opłata za obiad dla ucznia uwzględnia wyłącznie koszt zakupu surowców zużytych do przygotowania 
posiłku tzw.  „wsad do kotła” i wynosi  3,00 zł.     

 
§ 4 

1. Opłata za posiłki dla personelu pedagogicznego placówki obejmuje koszt surowców zużytych do 
przygotowania posiłku czyli tzw. „wsad do kotła” oraz koszt przygotowania posiłku. 

2. Cena posiłku wynosi: 
1) śniadanie – 5,40 zł 
2) obiad – 6,40 zł 
3) podwieczorek – 4,60 zł 

§ 5 

1. Opłata za posiłki dla personelu niepedagogicznego placówki obejmuje koszt surowców zużytych do 
przygotowania posiłku czyli tzw. „wsad do kotła”, koszt przygotowania posiłku oraz 8% podatku VAT 

2. Cena posiłku wynosi: 
1) śniadanie – 5,80 zł 
2) obiad – 6,90 zł 
3) podwieczorek – 5,00 zł 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


