
 

ZARZĄDZENIE  NR 66/2018 

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu w sprawie warunków korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w tym wysokości opłat za posiłki”    

z dnia  31 sierpnia 2018 r. 

 

Na podstawie: 

1. art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam w Zespole Szkół Ogólnokształcący Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu 

„Regulaminu w sprawie warunków korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu, w tym wysokości opłat za posiłki”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi internatu a nadzór nad jego wykonaniem sprawować będę osobiście. 

 § 3. 

Traci  moc Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu w sprawie warunków korzystania przez 

uczniów ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w tym 

wysokości opłat za posiłki”  z dnia 05 października 2017 r. 

§  4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1                                                                                                                                                           

do Zarządzenia nr 66/2018  

 

 

 

Regulamin  w sprawie warunków korzystania ze stołówki zorganizowanej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 

w tym wysokości opłat za posiłki 

z dnia  1.09.2018r. 

 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Zespole – oznacza to Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, dla  którego organem 

prowadzącym jest Województwo Śląskie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum Mistrzostwa 

Sportowego, Liceum Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego; 

2) uczniach – oznacza to dzieci i młodzież uczącą się w Zespole; 

3) osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat za posiłki – oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego,  pełnoletniego 

ucznia oraz nauczyciela; 

4) nauczycielach - oznacza to pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole na podstawie  przepisów ustawy - 

Karta Nauczyciela. 

 § 2 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania  prawidłowego rozwoju 

ucznia w Zespole zorganizowana jest stołówka. 

2. Ze stołówki zorganizowanej w Zespole mogą korzystać uczniowie, a także nauczyciele sprawujący opiekę nad 

uczniami. 

3. Stołówka, o której mowa w ust.1, zapewnia uczniom i nauczycielom posiłek gotowany w formie obiadu. 

§ 3 

1. Osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za posiłki wnosi je w wysokości równej kosztom surowca przeznaczonego na 

wyżywienie. 

2. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce Zespołu, nie wlicza się wynagrodzeń 

pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztu utrzymania stołówki.  

§ 4 

1. Opłata za jeden obiad wynosi 5 zł za jednego ucznia Zespołu oraz 6 zł za jednego nauczyciela Zespołu. 

2. Osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za posiłki, wnosi je z dołu do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni na konto Zespołu lub w kasie Zespołu. 

3. Wpłaty za posiłki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przyjmuje dyrektor Zespołu i przekazuje na konto 

dochodów budżetu Województwa Śląskiego. 

 

§ 5 

1. Jeżeli uczeń, z uzasadnionych powodów, nie mógł przebywać w Zespole, opłata należna jest w wysokości  

proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu ucznia w Zespole. 

2. Dyrektor Zespołu zawiera z osobą zobowiązaną do wnoszenia opłat za posiłki umowę określającą  wysokość opłat, 

termin i sposób ich wnoszenia. 

3. Zasady zwalniania z opłat za posiłki uczniów w stołówce zorganizowanej w Zespole reguluje  Zarządzenie Marszałka 

Województwa Śląskiego 

 

§ 6 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., po wcześniejszy uzgodnieniu z organem prowadzącym.  


