
Katowice, dnia 01.03.2022 r. 

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach           
z dnia 01.03.2022 roku 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe                                                   
(Dz. U. z 2021 roku poz. 1082) 

zarządza się, co następuje: 

§1 

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów Szkoły Podstawowej i XX Liceum 
Ogólnokształcącym w wysokości 4,04 zł. Opłata ta obejmuje koszty produktów wykorzystanych do 
przygotowania posiłku. 

§2 

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie 
jednego gorącego posiłku dziennie w wysokości 13,57 zł oraz za korzystanie z posiłków przez pracowników 
administracji ,obsługi Zespołu w wysokości 13,57 zł . 

§3 

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów i nauczycieli, którzy przyjadą do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ramach Olimpiady 
Międzyszkolnej w wysokości 6,54 zł  netto za śniadanie i kolację oraz 8,13 zł  netto za obiad. Do stawki netto 
dolicza się  8%  podatku VAT. 

§4 

Opłatę za obiady należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca. Wpłaty za posiłki można dokonać na konto 
bankowe: PKO BP 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097. 

Rodzice dokonujący wpłat na konto zobowiązani są przekazać Intendentowi dowód wpłaty w wyznaczonych 
powyżej terminach. W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasę, opłata za obiad. 



§5 

Ustala się możliwość zwrotów za niewykorzystane posiłki uczniów, jeżeli absencja wynosi 3 dni. 

§6 

Dopuszcza się  możliwość kupowania pojedynczych posiłków. 

§7 

Ustala się naliczanie odsetek w razie nieterminowego uregulowania płatności. Odsetki za opłacenie po terminie 
należności cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie na stołówce szkolnej będzie pobierane na 
podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości 7%. 

§8 

Wykonanie zarządzenia powierza się Intendentowi. 

§9 

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego. 

§10 

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne 01/Ż/2021 z dnia 18.03.2021 roku Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. 

§11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. 


