
ZARZĄDZENIE DYREKTORA
  ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MICHAŁOWIE

NR  1/2021
z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w
Michałowie oraz  wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tej stołówce

na podstawie art.106 ust.3 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz.59 z
późn.zm.)  i w porozumieniu z Wójtem Gminy Michałów zarządza się co następuje: 

§ 1 
1.Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie zespołu mogą korzystać uczniowie i wychowankowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie.
2.  Ze  stołówki  szkolnej  mogą  korzystać  osoby  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1  pkt1  niniejszego
zarządzenia, po uprzednim złożeniu u intendenta stosownej deklaracji, której wzór stanowi załącznik
Nr 1 do zarządzenia. 
3. Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej może nastąpić po uprzednim złożeniu u intendenta
stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Ustala się następujące zasady korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w 
Michałowie :
a) stołówka nie może wydawać posiłków na zewnątrz,
b) stołówka jest czynna tylko w dni nauki w szkole, oddziale przedszkolnym i przedszkolu,
c) stołówka wydaje w ciągu dnia:
- jeden posiłek do spożycia na miejscu w szkole podstawowej (jednodaniowy obiad)
-dwa posiłki do spożycia na miejscu w przedszkolu i oddziale przedszkolnym (śniadanie i dwudaniowy
obiad);
d) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

§ 3
1.Ustala się dzienną opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów i wychowanków przedszkola w
wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. „wsadu do kotła” :
1)w szkole podstawowej   -3 zł.
2)w przedszkolu,całodzienne wyżywienie 5 zł.,w tym:
a) śniadanie-1,5 zł, 
b) obiad-3,5 zł.
2.Uczniów i wychowanków znajdujących  się w szczególnie w trudnej sytuacji materialnej rodziny
oraz  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłat
wymienionych w§ 3 ust.1 pkt1, § 3ust.1pkt.2 lit. b. 



3. O zwolnieniu uczniów, o których mowa w §3 ust.2 ,z konieczności wnoszenia w całości lub w części
opłat  za  korzystanie  z  posiłków  w  stołówce  szkolnej  decyduje  Wójt  Gminy  w  formie  decyzji
administracyjnej. 
4.Za  uczniów,  którym na  podstawie  odrębnych  przepisów przyznano  przez  GOPS  świadczenie  w
postaci refundacji posiłku w placówkach oświatowych, opłaty wnosi GOPS, przy czym w/w opłatę
ustala się w wysokości, o której mowa w   §3 ust.1 pkt.1,§3 ust.1 pkt.2 lit.b niniejszego zarządzenia.
(podstawa  prawna  Uchwała  nr  140  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2018  r.  w  sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023).

§ 4

1. Ustaloną na podstawie § 3 ust. 1 należność korzystający ze stołówki szkolnej wpłaca za cały miesiąc
z  dołu w  terminie  do  piętnastego dnia  miesiąca  następnego,(np  za  październik  do  piętnastego
listopada),  za  wyjątkiem miesięcy:  grudnia  i  czerwca.  Za  miesiąc  grudzień  i  czerwiec  obowiązuje
wnoszenie opłat do 15 dnia miesiąca ( odpowiednio  grudnia i czerwca). 
2. Dopuszcza się możliwość korzystania z posiłków w dowolnie wybranym terminie ( w trakcie roku
szkolnego). Opłaty  za deklarowany okres korzystania z posiłków pobierane są  zgodnie z  § 4 ust.1
niniejszego  zarządzenia,  z  przeliczeniem  liczby  dni   od  dnia  zdeklarowanego do ostatniego dnia
miesiąca .  
3.  Opłatę, o której mowa w § 4 ust.1 korzystający ze stołówki szkolnej dokonuje na wskazane przez
intendenta konto Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie.
4. Za nie wykorzystanie posiłków w danym miesiącu  związanych z nieobecnością ucznia powyżej 3
kolejnych dni korzystającemu przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w kwocie stanowiącej iloczyn
liczby dni i wysokości opłat. 
5. Rozliczenia z GOPS odbywać się będą na koniec danego miesiąca rozliczeniowego na podstawie
wystawionych rachunków.

§5

  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021roku.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 1/ 2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie 
z dnia 15.01.2021r.

DEKLARACJA RODZICA 
Dotycząca korzystania przez dziecko z posiłków w stołówce szkolnej

Dane dziecka zapisanego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej ZPO w Michałowie

………………………….................
( imię  i nazwisko, klasa)

Deklaracja dotyczy korzystania z  posiłków w szkole/przedszkolu / oddziale przedszkolnym
 na czas:

od............................................. do........................................         

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w
Michalowie Nr 1/2021 z dnia 15.01.2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie oraz  wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tej
stołówce,  w  szczególności  w  kwestii  terminowości  opłat  za  korzystanie  z  posiłków  przez  moje
dziecko.

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)



Załącznik Nr  2
do Zarządzenia Nr 1/ 2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie 
z dnia 15. 01.2021r.

OŚWIADCZENIE RODZICA 
Dotyczące rezygnacji z  korzystania przez dziecko z posiłków w stołówce szkolnej

Dane dziecka, którego dotyczy oświadczenie o rezygnacji z korzystania z posiłków

…………………………..............................
( imię i nazwisko, klasa)

Oświadczenie dotyczy rezygnacji z korzystania z posiłków w szkole/przedszkolu na czas:

od............................................. do........................................         

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w
Michalowie Nr 1/2021 z dnia 15.01.2021r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie oraz  wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tej
stołówce,  w  szczególności  w  kwestii  terminowości  opłat  za  korzystanie  z  posiłków  przez  moje
dziecko.

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)


