
Katowice, dnia 11.03.2022 roku. 

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/Ż/2022 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach   

z dnia 11.03.2022r. 

Na podstawie art. 106 ustawy Prawa Oświatowego  
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkola  
w wysokości 6,54 zł: 

a) śniadanie  30% – 1,96 zł 

b) obiad   50% – 3,27 zł 
c) podwieczorek   20% – 1,31 zł  

§ 2 

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci, którym przyznano świadczenia socjalne w formie 
całodziennego żywienia w przedszkolu w wysokości 9,44 zł: 

a) śniadanie  30% – 2,83 zł 
b) obiad   50% – 4,72 zł 

c) podwieczorek   20% – 1,89 zł  
§ 3 

Opłaty za posiłki o których mowa w §1 i §2 będą aktualizowane na podstawie poniesionych wydatków oraz 

ilości wydanych posiłków. 
§ 4 

Opłaty za posiłki należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca. 
§ 5 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków 
podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. 

§ 6 

Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków przez wychowanków przedszkola. 
§ 7 

Zwolnić z opłat za wyżywienie dzieci uchodźców, przybywających z Ukrainy w terminie od 28.02.2022r do 
31.08.2022r. 

§ 8 
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%. 

§ 9 
Posiłki są wydawane w godzinach: 
a) śniadanie  9:00 



b) obiad  12:00 

c) podwieczorek 14:00 
§ 10 

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi. 
§ 11 

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego. 
§ 12 

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne nr 02/Ż/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno  
– Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących  w Katowicach  
z dnia 29.01.2016 roku. 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.03.2022 roku. 


