
Zarządzenia nr 38/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 
 

w sprawie: wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej  
w roku szkolnym 2021/2022 

 
Na podstawie 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 , 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 oraz po uzgodnieniu wysokości opłat za posiłki zgodnie z art.106 ust.3 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021 poz.1082) i pozytywnej akceptacji organu 
prowadzącego Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr GK.326.7-7.2021 z dnia 17.08.2021 r. 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 7,00 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 – 4,00 zł 
3) podwieczorek - 1,30 zł 

§ 3 
 

1. Opłata za obiad dla ucznia uwzględnia wyłącznie koszt zakupu surowców zużytych do przygotowania 
posiłku tzw.  „wsad do kotła” i wynosi  4,00 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 – 5,60 zł 
2) obiad – 7,40 zł 
3) podwieczorek – 4,80 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 – 6,05 zł 
2) obiad – 7,99 zł 
3) podwieczorek – 5,18 zł 

§ 6 

 
Opłaty ustalone są zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminach Stołówki Przedszkola  Publicznego 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej oraz Stołówki Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej. 

                                                                                  § 7 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


