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ZARZĄDZENIE NR VIII/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

z dnia 6 grudnia 2021 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za 

korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 

 

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

z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1762), w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zarządza się, co 

następuje: 

 

§1 

1. Wprowadza się Regulamin stołówki szkolnej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady korzystania ze stołówki szkolnej.   

3. Traci moc poprzedni regulamin stołówki szkolnej. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w wersji papierowej 

w sekretariacie szkoły i w stołówce szkolnej oraz w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej szkoły. 

§2 

 

1. Koszt jednego posiłku dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej ustala się 

w wysokości 3,40 zł (słownie: trzy złote czterdzieści groszy). 

2. Koszt jednego posiłku dla nauczycieli oraz innych osób uprawnionych do korzystania 

ze stołówki szkolnej ustala się w wysokości 5,60 zł (słownie: pięć złotych 

sześćdziesiąt groszy). 

3. W okresie ferii letnich, koszt jednego posiłku dla innych osób uprawnionych do 

korzystania ze stołówki szkolnej ustala się w wysokości 6,40 zł (słownie: sześć 

złotych czterdzieści groszy) 

4. W sytuacji wzrostu kosztu produktów, wartość jednego posiłku może zostać 

zmieniona. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany 

wysokości opłat za posiłki w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu 

korzystających z posiłków co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 
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§3 

Opłaty uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata: 

a) przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Goworowie nr 20 8915 0003 0002 2510 

2000 0030 lub 

b) gotówką u intendentki szkolnej. 

§4 

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania odpisów od opłat. 

2. Szczegóły dokonywania odpisów zawiera Regulamin stołówki szkolnej. 

§5 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Goworowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków korzystania ze 

stołówki szkolnej, ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości 

odpłatności za przygotowane posiłki. 

§6 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 


