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Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Krynicy-Zdroju
z dnia O9,12.2O2lr,
Za

rządzeni e
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w

sprawie: ustalenia wysokościopłat za żywienie w stołówce Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1w Krynicy-Zdroju od dnia 3 stycznia 2022r.

Na podstawie:
art. 706 ust. 3. ustawy z dnia 74 grudnia 2076 r. Prowo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2027
poz.7082 ze zm.)
art.52 ust.72. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(t. j. Dz.U. 2027 poz. 1930)

§r
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
- uczniowie szkoły
- dzieci uczęszczające do

przedszkola

- pracownicy szkoły

§z

1.
2.

3.

4.

Ustalam z dniem 3 stycznia 2O22r. dzienną stawkę żywieniową dla dzleciw Gminnym
Przedszkolu nr 1 w Krynicy-Zdroju w wysokości 7,50 zl, (słownie siedem złotych
50/100)
Jednostkową opłatę ustala się za:
Śniadanie -2,5O zl
Obiad - 3,80 zł
Podwieczorek-L,20 zł
Ustalam dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków
w stołówce szkolnej:
Obiad - 5,00 zt
Koszt obiadu dla pracowników szkoły -7,5Ozł

§g
1. W okresach ferii zimowych oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych w szkołach, gdy liczba
dzieci w przedszkolu będzie niższa niż LL zmianie ulega wysokość dziennej stawki
żywieniowej w Gmlnnym Przedszkolu Nr 1 w Krynicy-Zdroju.
2. W okresach wymienionych pkt. 1 dzienna stawka wynosi L2,0O zł (słownie: dwanaście
złotych 00/100)

§ą
opłata za korzystanie

z

wyżywienia dla pracowników obejmuje koszt produktów

wykorzystywanych do sporządzania posiłków oraz zryczałtowany koszt przygotowywania i
wydawania posiłków.
ż. Koszt przygotowywania i wydawania posiłków wynosi 50 % obowiązującej dziennej stawki
za obiad.

§s
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 3 stycznia 2022 r..
§6
Traci moc Zarządzenle nr 8Sl2O2al2O2L z dnia L5.L2.202Or.
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