
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU 

Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2021R.  
 

w sprawie                                                                                                                                   

ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat                                                                                        

za przygotowanie i wydawanie posiłków                                                                                                  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 

 

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U.                 

z 2020 r., poz. 910 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II                     

w Płońsku w porozumieniu z organem prowadzącym zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Uchyla się zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła 

II w Płońsku nr 4 z dnia 20.01.2021r. 

 

§ 2 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne;  

2) uczniowie, których dożywianie dofinansowują Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej oraz inni sponsorzy;  

3) nauczyciele zatrudnieni w szkole; 

4) pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkole. 

 

§ 3 

 

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:  

1) opłata za jeden posiłek dla ucznia – 5 zł;  

2) opłata za jeden posiłek dla innych osób dorosłych uprawnionych do korzystania ze 

stołówki szkolnej – 8 zł.  

2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów i pozostałych pracowników w stołówce szkolnej 

określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się 

możliwość zmiany odpłatności po uprzednim poinformowaniu korzystających ze stołówki     

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

 

§ 4 

  

W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego do intendenta szkoły należy złożyć 

formularz zgłoszeniowy korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.  

 

 

§ 5 

 

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc rodzic wnosi do 10 każdego miesiąca, na konto  



 nr 40 8230 0007 0014 2957 2000 0010. 

2. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób 

korzystających ze stołówki. Opłata za obiad w danym dniu zgodnie z kalkulacją posiłku.  

 

§ 6 

 
1. Obiady wydawane są w godzinach od 11.00  do 14.00.  
2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. 
 

§ 7 

 
1. Nieobecność ucznia lub pracownika korzystającego z posiłków należy zgłaszać do 
intendenta osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 662 21 67 wew. 13, 
najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30. Tylko zapisanie informacji o absencji w 
specjalnym wykazie jest podstawą do dokonania odliczeń w następnym miesiącu. Zgłaszający 
jest zobowiązany podać imię i nazwisko oraz ilość dni absencji.  
2. Odliczeń za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki z powodu nieobecności ucznia lub 
pracownika w szkole dokonuje się w następnym miesiącu (nie później), licząc od dnia 
zgłoszenia.  
3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się 
nie później niż do 30 czerwca każdego roku.  
 

§ 8 

 

Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin korzystania                    

ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, 

stanowiący załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia. 

 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana 

Pawła II w Płońsku.  

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

03 września  2021r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


