
Szczerców, dn. 01.09.2022r.   

 

 

Zarządzenie nr 1/2022/2023 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie warunków korzystania 

ze stołówki szkolnej. 

 

 

Działając zgodnie z art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1082 ze zm.) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustalają dyrektor 

szkoły oraz dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym oraz art.68 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) strony porozumienia 

postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. 1. Posiłek dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Szczercowie, korzystających ze śniadania, obiadu 

składającego się z zupy i drugiego dania oraz podwieczorku przygotowywany jest przez kuchnię mieszczącą 

się w budynku  Przedszkola Samorządowego w Szczercowie. 

2. Koszt posiłku uwzględnia koszt surowca tzw. wsad do kotła produktów zużytych do sporządzenia posiłku. 

3. Ustala się cenę za posiłek, o którym mowa w ust.2:   

    a) śniadanie              3,50 zł 

    b) obiad   6,00 zł  

    c) podwieczorek  3,00 zł 

 

§ 2. Należność za posiłki wyliczoną poprzez iloczyn liczby dni spożywania posiłków w danym miesiącu wg 

opłat lub ceny, o których mowa w § 1 ust. 3 wpłaca się do 15-go danego miesiąca  na wskazane konto dla 

wychowanków Przedszkola Samorządowego w Szczercowie. 

 

§ 3. 1. Posiłek dla wychowanków oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza 

w Szczercowie w budynku przy ul. Rzecznej 7, korzystających ze śniadania, obiadu składającego się zupy 

i drugiego dania oraz podwieczorku przygotowywany jest przez kuchnię mieszczącą się w budynku  

Przedszkola Samorządowego w Szczercowie. 

2. Koszt posiłku uwzględnia koszt surowca tzw. wsad do kotła produktów zużytych do sporządzenia posiłku. 

3. Ustala się cenę za posiłek, o którym mowa w ust.2:   

    a) śniadanie   3,50 zł 

    b) obiad   6,00 zł  

    c) podwieczorek  3,00 zł 

 

§ 4. Należność za posiłki wyliczoną poprzez iloczyn liczby dni spożywania posiłków w danym miesiącu wg 

opłat lub ceny, o których mowa w § 3 ust. 3 wpłaca się do 15-go danego miesiąca  na wskazane konto dla 

wychowanków Przedszkola Samorządowego w Szczercowie. 

 

§ 5. 1. Posiłek dla uczniów oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych i nauczycieli Szkoły Podstawowej 

im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, Szkoły Podstawowej w Lubcu i Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Szczercowie przygotowuje kuchnia mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej 

im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Łaskiej 8. 

2. Posiłek składa się z zupy – dwa razy w tygodniu oraz drugiego dania – trzy razy w tygodniu. 

 

§ 6. 1. Koszt posiłku dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie obejmuje koszty 

surowców tzw. wsad do garnka produktów zużytych do sporządzenia posiłku i ustala się w wysokości 3,80 zł 

za posiłek.  

2. Cena posiłku dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie obejmuje: 

a) koszty surowców tzw. wsad do garnka tj. surowców zużytych do sporządzenia posiłku w wysokości 3,80 zł 

za 1 posiłek, 

b) koszt przygotowania posiłku wyliczonego w formie ryczałtu na podstawie  kosztów funkcjonowania 

stołówek szkolnych na terenie Gminy Szczerców w poprzednim roku kalendarzowym obejmującego koszty 

wynagrodzenia pracowników stołówek, składek naliczanych od tych wynagrodzeń, koszty rzeczowe stołówek, 

proporcjonalnie do ilości posiłków wydanych w poprzednim roku kalendarzowym, który wynosi 5,02 zł  

3.Razem cena za posiłek dla nauczyciela wynosi 8,82 zł. 

 

§ 7. 1. Koszt posiłku dla uczniów oddziałów przedszkolnych, uczniów Szkoły Podstawowej w Szczercowie 

oraz uczniów  Szkoły Podstawowej w Lubcu obejmuje koszty surowców tzw. wsad do garnka produktów 

zużytych do sporządzenia posiłku i ustala się w wysokości 3,80 zł za posiłek.  



2. Cena posiłku dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Szczercowie oraz Szkoły Podstawowej w Lubcu  

obejmuje: 

a) koszty surowców tzw. wsad do garnka tj. surowców zużytych do sporządzenia posiłku w wysokości 3,80 zł 

za 1 posiłek, 

b) koszt przygotowania posiłku wyliczonego w formie ryczałtu na podstawie kosztów funkcjonowania 

stołówek szkolnych na terenie Gminy Szczerców w poprzednim roku kalendarzowym obejmującego koszty 

wynagrodzenia pracowników stołówek, składek naliczanych od tych wynagrodzeń, koszty rzeczowe stołówek, 

proporcjonalnie do ilości posiłków wydanych w poprzednim roku kalendarzowym, który wynosi 5,02 zł . 

3.Razem cena za posiłek dla nauczyciela wynosi 8,82 zł. 

 

§ 8. Należność za posiłki wyliczoną poprzez iloczyn liczby dni spożywania posiłków w danym miesiącu wg 

opłat lub ceny, o których mowa w § 6 oraz  w § 7 wpłaca się do 15-go danego miesiąca  na wskazane konto 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczercowie. 

§ 9. 1. Dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie oraz Szkoły Podstawowej w Lubcu 

wyznaczają osoby do weryfikacji wpłat na koncie bankowym. 

2. Wyznaczone osoby zebrane pieniądze wpłacają na wskazane  konto bankowe  do 15-go danego miesiąca. 

 

§ 10. 1. W przypadku nieobecności dziecka/ucznia/nauczyciela przysługuje zwrot dziennej stawki 

żywieniowej za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. 

2. Opłata za niewykorzystane posiłki odliczona będzie przy opłacie za następny miesiąc. 

 

§ 11. Posiłki  będą wydawane następująco: 

 

1.Kuchnia Przedszkola Samorządowego w Szczercowie: 

a) śniadanie dla 3,4-latków  (ul. Akacjowa)  godz. 9.00 

b) obiad dla 3,4-latków  (ul. Akacjowa)  godz.12.00 

c) podwieczorek dla 3,4–latków (ul. Akacjowa)  godz. 15.00 

 

d) śniadanie dla 5-latków  (ul. Rzeczna)  godz. 8.45 

e) obiad dla 5-latków   (ul. Rzeczna)  godz.11.45 

f) podwieczorek dla 5–latków   (ul. Rzeczna)  godz. 14.30 

 

2.Kuchnia Szkoły Podstawowej w Szczercowie: 

 

a) dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szczercowie w budynku przy ul. Łaskiej 8 

 zupa/drugie danie  godz. 10.35 kl. 0 -II 

 zupa/drugie danie  godz. 11.35 kl. III-VI i nauczyciele 

b) dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szczercowie w budynku przy ul. Rzecznej 7 

 zupa/drugie danie  godz. 10.35 kl. 0-II 

 zupa/drugie danie  godz. 11.35 uczniowie klas pozostałych i nauczyciele 

c) dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubcu 

 zupa/drugie danie  godz. 11.10.   

d) dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie  

 zupa/drugie danie  godz. 11.30. 

§  12. Zasady postępowania przy spożywaniu posiłków każda szkoła ujmuje w Regulaminie pracy stołówki. 

 

§ 13. W przypadku znaczącej zmiany cen surowców do przygotowania posiłków, cena jednostkowa obiadu 

może ulec zmianie zgodnie z oddzielnym porozumieniem w trakcie roku szkolnego. 

 

§ 14. Osobą odpowiedzialną za organizację pracy stołówek  jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego 

w Szczercowie. 

 

§ 15. Zarządzenie obowiązuje do końca roku szkolnego 2022/2023. 

 

§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r. 

 


