
 

Zarzadzenie Nr 13/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego                    

im. Władysława Jasińskiego „Jedrusia” w Mielcu 

 

z dnia 08 grudnia 2021 r.   

 

w sprawie żywienia i ustalenia kosztów produktów żywieniowych.  

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082 ) oraz pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca Pani Adriany Miłoś z dnia 

07.12.2021r. w sprawie cen posiłku (wsad do kotła) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności 

wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9               

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jedrusia” w Mielcu 

istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek dziennie dla 

uczniów. Żywienie prowadzi się w okresie, w którym odbywają się zajęcia w szkole. 

  

§ 2 

  
Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych                  

w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

a) uczniowie szkoły,  

b) pracownicy szkoły, 

c) wychowankowie i pracownicy oddziału Przedszkola nr 8 w Mielcu, którzy korzystają     

z pomieszczeń szkoły. 

 

§ 3 

 

1. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.  

2. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z następujących źródeł:  

a. wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia,  

b. wpłat pracowników korzystających z wyżywienia, 

c. funduszy Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) dla osób będących w trudnej 

sytuacji materialnej otrzymujących pomoc socjalną w formie bezpłatnych posiłków 

wydawanych na podstawie decyzji tych ośrodków, 

d. funduszy Rady Rodziców Szkoły, 

e. środków fundacji i instytucji charytatywnych, 

f. księgowej noty obciążeniowej Przedszkole nr 8 w Mielcu.  

 

§ 4 

 

Tygodniowy jadłospis ustala kierownik świetlicy wraz z intendentem w porozumieniu ze 

szkolnym  dietetykiem zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi. Jadłospis jest 

publikowany na tablicy informacyjnej stołówki szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 5 

 

Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla uczniów: 5,00 zł (słownie: pięć złotych)  za 

korzystanie z obiadu. Stawka żywieniowa obejmuje koszt produktów wykorzystywanych 

do przygotowania posiłków.  



 
§ 6 

 

Ustala się dzienną opłatę za korzystanie z wyżywienia przez pracowników szkoły                   

w wysokości 8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt groszy). Opłata składa się             

z dziennej stawki żywieniowej oraz z kosztu przygotowania i wydawania posiłku. 

 

§ 7 

 

Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor szkoły może wprowadzić w każdym czasie, 

jeżeli zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów i w porozumieniu             

z organem prowadzącym szkołę.  

 

§ 8 

 

Opłaty ustalone w niniejszym zarządzeniu w § 5 oraz w § 6 dokonuje się poprzez 

dokonanie wpłaty na konto szkoły podane poniżej.  

Dane do przelewu bankowego/wpłaty na obiady w stołówce szkolnej:  

Odbiorca: Szkoła Podstawowaj nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. 

Władysława Jasińskiego „Jedrusia” w Mielcu 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, żywienie za miesiąc …………….. 

Rachunek odbiorcy: 37102049130000980201376508 

 

§ 9 

 

.  

Zmiany do niniejszego zarządzenia wymagają formy pisemnej. 

 

§ 10 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku. 

                                                                                        

                                                                                                            Dyrektor szkoły 

                                                                                                         mgr  Jacek Mleczko 


