Zarządzeniem nr 3/2019/2020
Dyrektora ZSzP15 w Rybniku
z dn. 30.08.2019 r.

w sprawie: odpłatności za żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów
i pracowników w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

Działając na podstawie: art.24 ust.2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami zatrudnionych w szkołach,
przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Rybnik, Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Rybnika z dn.
09.06.2008 r. w sprawie usta-lenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówek szkolnych
działających w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik, art.67a ust.3 ustawy
o systemie oświaty, Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 529/XXXVI/2013 z dn. 26
czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15
w Rybniku, ustala się co następuje:
§1
Dyrektor ZSzP15 w Rybniku w roku szkol. 2019/2020 ustala 4,00 zł opłaty za wyżywienie
dla uczniów /w szkole/ obiad.
§2

W oparciu o art.67a ust.3 ustawy o systemie oświaty nauczyciele i inni pracownicy
Zespołu /w szkole i przedszkolu/ ponoszą pełny koszt przygotowania posiłku,
w wysokości kosztu surowców użytych do przygotowania posiłku, powiększony
o koszt wytwarzania posiłku, który wyniesie:
•
•

dla pracowników szkoły cena obiadu wyniesie 6,40 zł
dla pracowników przedszkola cena obiadu wyniesie 5,92 zł .
§3

Zastrzega się, że w ciągu roku szkol. 2019/2020 istnieje możliwość zmiany stawki za
wyżywienie dla personelu w zależności od ceny obiadów dzieci.

§4
Osoby będące personelem kuchennym rezygnując z posiłku na terenie zespołu są
zobligowane do napisania oświadczenia będącego pisemną decyzją zainteresowanego
o rezygnacji z posiłków na terenie szkolnej stołówki.
§5
Opłata za poszczególny posiłek w przedszkolu wynosić będzie:
śniadanie -1,60 zł
obiad- 4,00 zł
podwieczorek -1,60 zł .
§5
1.Opłaty za posiłki w przedszkolu i szkole dokonywane będą po zakończonym
miesiącu, z uwzględnieniem nieobecności dziecka.
2.W przypadku miesiąca kończącego rok rozliczeniowy lub rok szkolny rozliczenie
nastąpi do końca danego okresu.
§6
Odpłatność za posiłki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
odbywają się wyłącznie przelewem bankowym lub w formie elektronicznej na
wskazane konto wg ścisłych naliczeń intendentki, w terminie do 15- go każdego
miesiąca.
Po 15- tym dniu każdego miesiąca naliczane będą odsetki jak od zaległości
podatkowych.
§7
Bieżące informacje na temat należności za obiady, zgłaszanie nieobecności dziecka
następuje za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub bezpośrednio u p.
Intendentki.

