
Zarządzenie nr 11/2019/20 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach 

z dnia 24.01.2020 r. 

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej 

 

Na podstawie: 

-  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  

z 2018 poz. 996 z późn. zmianami)  

- Zarządzenia Nr 7a/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego   

w Katowicach z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1.Od  lutego 2020 r. organizuje się w szkole stołówkę szkolna i punkt wydawania posiłków. 

2. Ze stołówki w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach  mogą korzystać 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy w/w Szkoły, w tym uczniowie szkół, którym przyznano 

świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi 

MOPS. 

§ 2 

1.Osoby wymienione w § 1 ust 2 korzystają z posiłków przygotowanych przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  Katowicach na zasadzie cateringu   

i stosują się do wysokości opłat za posiłki, które ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Katowicach. 

2. Stołówka szkolna otwarta jest w dniach obowiązywania zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych  z uwzględnieniem dni wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie 

pracy Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  Katowicach. 

 

§ 3 

1.Opłata za korzystanie z  posiłku dla uczniów, w tym uczniów którym przyznano świadczenie 

socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz nauczycieli wynosi 6,37 zł. za jeden posiłek. 

2. Opłata za korzystanie z  posiłku dla pracowników administracji i obsługi wynosi 7,39 zł. za 

jeden posiłek. 

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT  

i scentralizowania rozliczeń Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach 

rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych 

przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) do 

kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8% 

kosztów posiłku. 

3. Uczniowie wnoszą opłatę w wysokości 3,00 zł za jeden posiłek ( poza uczniami którym 

przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę 

wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 

4. Nauczyciel i pracownicy administracji i obsługi wnoszą za posiłek pełną opłatę. 

5. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 

 



§ 4 

Opłaty za posiłki uiszcza się przelewem na rachunek bankowy  odbiorcy:  

 

Szkoły Podstawowej nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Katowicach   

 40 -032 Katowice,  ul. Jagiellońskiej 18 

Numer konta: 94 1020 2313 0000 3102 0515 0596 

wpisując w tytule wpłaty:  obiady za miesiąc ……./ imię i nazwisko ucznia  /nazwę szkoły 

 

§ 5 

Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub 

pracownika.  

 

§ 6 

Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki Zespołu 

Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach- załącznik nr 1 

 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

Joanna Warpas 

................................................... 

podpis dyrektora szkoły 
 


