
SP-19.021.03.2020 
 

Zarządzenie nr 3/2019/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym opłat za posiłki. 

 
 
W oparciu o: 
- art. 106 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)  
- art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów   
i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) 
 
zarządza się co następuje: 
 
1. Stołówka szkolna, zwana dalej stołówką, jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków  

i korzystają z niej wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

 

2. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz 

nauczyciele pełniący nadzór nad uczniami. Zabrania się przebywania na stołówce osobom niespożywającym 

obiadu, w tym rodzicom uczniów.  

 

3. Obiady wydawane są dla: 

a) uczniów wnoszących indywidualnie opłaty  

b) uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których 

opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

c) pracowników szkoły, którzy opłacili obiad. 

 

4. Z obiadów może korzystać tylko osoba, która ma opłacone posiłki. 

 

5. Opłatę za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry, gotówką bezpośrednio u intendenta lub przelewem 

na konto szkoły 42 1020 2313 0000 3102 0515 0950, wpisując w tytule: opłata za obiady / miesiąc / imię i 

nazwisko dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 12 dnia każdego miesiąca. 

 

6. Wpłata dokonana po tym terminie będzie skutkowała odsetkami za opłacenie po terminie należności 

cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie w stołówce szkolnej, zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, 

w ustawowej wysokości 7%. 

 

7. Dopuszcza się możliwość kupowania pojedynczych posiłków, po uprzednim uzgodnieniu z intendentem 

szkoły. 

 

8. Opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów szkoły wynosi 3,00 zł i obejmuje koszt produktów 

wykorzystanych do jego przygotowania (tzw. wsad do kotła). 

 

9. Opłata za korzystanie z posiłku przez pracowników szkoły oraz uczniów, którym przyznano świadczenie 

socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS wynosi 7,63 zł  

i obejmuje pełny koszt jego przygotowania.  

 

10. Do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8 % 

kosztów posiłku, zgodnie z przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń – 



Ustawa z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania 

zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych  z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) 

 

11. Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom i pracownikom szkoły następuje w przypadku ciągłej absencji 

wynoszącej powyżej 3 dni, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu wg. wzoru: cena 

posiłku x liczba dni nieobecności. 

 

12. W przypadku konieczności dokonania odpisu za posiłek niewykorzystany w ostatnim miesiącu roku 

kalendarzowego lub roku szkolnego zwrotu dokonuje się na konto bankowe wpłacającego. 

 

13. W przypadku nie korzystania z obiadu z powodu szkolnego wyjazdu zorganizowanego (wyjście / wycieczka 

klasowa/szkolna) organizator (nauczyciel) ma obowiązek zgłosić ten fakt  intendentowi szkoły najpóźniej dzień 

przed planowaną nieobecnością uczniów. 

 

14. Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić intendentowi najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca 

poprzedzającego miesiąc rezygnacji. 

 

15. Pozostałe zasady porządkowe korzystania ze stołówki określa odrębny dokument. 

 

16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

17. Traci moc zarządzenie SP-19.021.01.2019 z dnia 28 lutego 2019 w sprawie warunków korzystania ze stołówki 

szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

mgr Anna Wątroba 

 
 


