
Zarządzenie Nr 1/W/2017 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich  

z dnia 01.09.2017r 
w sprawie: opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej prowadzonej w Zespole Szkół  

w Pietrowicach Wielkich 
 

Na podstawie art.106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo  Oświatowe (Dz. U. z 2017r Nr 59 ) 
zarządzam co następuje: 

§1 
 

Ustala się następujące opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej prowadzonej w Zespole Szkół w 
Pietrowicach Wielkich zwane dalej „opłatami”: 

a) dla wychowanków  przedszkola: 
1. za dwa posiłki: śniadanie i pełny obiad w kwocie 4,50zł dziennie, 
2. za podwieczorek w wysokości 1,00zł dziennie 

b)  dla dzieci klas I-III szkół podstawowych: 
 1.    za pełny obiad: zupa i drugie danie w kwocie 4,30zł dziennie, 
 2.    za zupę: w kwocie 1,70zł dziennie, 
 3.    za drugie danie w wysokości 3,70zł dziennie,  

                       4.    za herbatę w wysokości 4,00zł miesięcznie 
 c)    dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych : 

  5.    za pełny obiad: zupa i drugie danie w kwocie 4,80zł dziennie, 
  6.    za zupę: w kwocie 1,70zł dziennie,  
  7.    za drugie danie w wysokości 4,20zł dziennie, 
  8.    za herbatę w wysokości 4,00zł miesięcznie 

 d)    dla młodzieży kl. VII-VIII i  gimnazjalnej: 
  5.    za pełny obiad: zupa i drugie danie w kwocie 5,00zł dziennie, 
  6.    za zupę: w kwocie 1,70zł dziennie,  
  7.    za drugie danie w wysokości 4,40zł dziennie, 
  8.    za herbatę w wysokości 4,00zł miesięcznie 

         e)   dla nauczycieli Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich 
                        1.    za pełny obiad : zupa i drugie danie w kwocie 8,00 zł dziennie, 
                        2.    za zupę :  w kwocie 2,00 zł dziennie, 
                        3.    za drugie danie : 7,00 zł dziennie 

     §2 
             Opłaty uiszcza się z góry do dnia 15-go każdego miesiąca. 

       §3 
1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole przez okres wynoszący, co najmniej dwa dni 

uiszczone opłaty podlegają zwrotowi, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 
nieobecności dziecka przez rodziców lub opiekunów z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów w przypadku określonym w ust. 1 uiszczone opłaty 
podlegają zaliczeniu na poczet kosztów wyżywienia dziecka w następnym miesiącu. 

3. Opłaty wnoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywane są zgodnie z §2 
ust. 1i 2.  

                                                                           §4 
        Wykonanie zarządzenia powierza się opiekunowi stołówki oraz intendentce. 

                                                                           §5 
 

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01września 2017r. 


