
ZARZĄDZENIE NR 7/2016  

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 

z dnia 01.09.2016 

 
w sprawie :  
ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Rybniku 
 
Działając na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U z 2004r.  
nr 256 poz. 2572  z późniejszymi zmianami) 
 

                                                                   zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Ustalam następujące miesięczne opłaty za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-     
Przedszkolnym nr 7 w Rybniku: 

1) Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach, w których będzie realizowana podstawa 
programowa tj. 8:00 – 13:00 jest bezpłatny  

2) Opłata za udział dziecka w zajęciach odbywających się poza godzinami, w których będzie 
realizowana podstawa programowa, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

3) Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej mogą korzystać z obiadu 
 

2. Dzienna stawka żywieniowa w kwocie 6,00 zł obejmuje: 

1) śniadanie  - 1,00 zł 
2) obiad   - 4,00 zł 
3) podwieczorek  - 1,00 zł 

 

3. Opłata określona w ust.1 pkt.2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka  
    w przedszkolu. 
 
4. Dzienna stawka żywieniowa jest rozliczana za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu  
     w  poprzednim miesiącu. Rozliczenie opłaty za miesiąc poprzedni następować będzie poprzez 
    pomniejszenie należności za nowy miesiąc, lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie 
    do przedszkola. 
 
5. Opłaty płatne są z góry do dnia 17  każdego miesiąca. 

                                                   
                                                                             § 2 

     Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r. 

 

 

                                                                                                                                     ( podpis dyrektora placówki ) 



ZARZĄDZENIE NR 7A/2016  

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 

z dnia 01.09.2016 

 
w sprawie :  
ustalenia opłat za korzystanie z posiłków pracowników  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 
w Rybniku 
 
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie 
będących  nauczycielami  zatrudnionymi w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których miastem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik 
 

                                                                   zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Dzienna stawka żywieniowa dla dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku  
    kwocie 6, 00 zł obejmuje: 

1) śniadanie  - 1,00 zł 
2) obiad   - 4,00 zł 
3) podwieczorek  - 1,00 zł 

2. Dzienna stawka żywieniowa dla pracownika jest wyliczana poprzez dodanie 60% w stosunku do  
    stawki żywieniowej dziecka. Powyższy narzut służy częściowemu pokryciu kosztów przygotowania 
     posiłku: 
 

1) śniadanie  - 1,60 zł 
2) obiad   - 6,40 zł 
3) podwieczorek  - 1,60 zł 

 
3. Rozliczenie opłaty za cały miesiąc następuje w ostatnim  dniu roboczym danego miesiąca 
    za wykorzystane dni żywieniowe. 
 
4. Opłaty pobierane będą w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 
                                                   

                                                                             § 2 

     Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r. 

 

 

 

                                                                                                                                     ( podpis dyrektora placówki ) 

 

 


