Zarządzenie Nr 19/18/19
Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach
z dnia 20.08.2019 r.
w sprawie: zasad funkcjonowania stołówki szkolnej.
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z
2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach zarządzam co następuje:
§1
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.
2. Posiłki wydawane są uczniom:
a) których rodzice wyrażą na to zgodę,
b) uczniom, którym przysługuje posiłek w szkole w ramach świadczeń pomocy
społecznej udzielonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.
3. Posiłki przygotowuje i wydaje szef kuchni z pracownikiem kuchni.
4. Koszty posiłku pokrywają z góry rodzice lub nauczyciele do 10 dnia miesiąca.
§2
1. Cena obiadu ustalana jest przez Dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym. Wysokość opłaty za posiłki wynosi od miesiąca września 2019 roku
6 zł (opłata aktualizowana jest w każdym roku szkolnym).
2. Podwyższenie lub obniżenie opłat za posiłki może nastąpić w innym terminie niż
podany w pkt 1 gdy zaistnieją istotne dla takiej decyzji okoliczności.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do
przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła).
§3
1. Wpłaty za posiłki dokonuje się przelewem na konto:
46 8438 0001 0022 3543 2000 0080
2. Obiady dla uczniów i nauczycieli wydawane są na podstawie wykazu osób
dożywiających się w danym miesiącu.
§4
1. Nie nalicza się opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w przypadku
nieobecności ucznia pod warunkiem telefonicznego zgłoszenia przez rodzica
nieobecności dziecka w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.

§5
1. Posiłki wydawane są od godz. 11.10 do godz. 12.25 podczas przerw obiadowych.
2. Jadłospis na dany tydzień wywieszony jest na tablicy informacyjnej.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacji
kosztów.
4. W wyjątkowych sytuacjach np. w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
pełne wyżywienie przysługuje w przypadku obecności minimum 10 uczniów
korzystających z dożywiania W przypadku mniejszej liczby uczniów wydawany jest
suchy prowiant.
§6
Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
09.09.2019 r.

Zarządzenie Nr 5/19/20
Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach
z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie: zasad funkcjonowania stołówki szkolnej.
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z
2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach zarządzam co następuje:
§1
1. Cena obiadu ulega zmianie.
2. Ustalona przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość
opłaty za posiłki od 1 października 2019 roku wynosi 5 zł.
§2
Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
01.10.2019 r.

