
Zanqdzenie n r  135/B/2017 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

z dnia 26 wneinia 2017 

w sprawie zaakceptowania warunk6w korzystania ze stol6wek zorganizowanych 
w pnedszkolach i szkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest gmina Miasto i 
Gmina Serock, oraz upowaknienia dyrektorbw szk61 i pnedszkoli do zwalniania z oplat 
za posilki 

Na podstawie art. 29 ust.3 i art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. - Prawo 
oiwiatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z p6in.m.) zarzqdza siq, co nastqpuje: 

5 1. IlekroC w zarzqdzeniu jest mowa o: 
1) szkole - naleky przez to rozurnie6 szkdq, a takie przedszkole, dla kt6rych organem 

prowadqcym jest grnina Miasto i Gmina Serock, 
2) uczniu - naleBy przez to rozumie6 ucznia oraz wychowanka, pobierajqcego naukq 

w szkole, o kt6rej mowa w pkt 1, 
3) rodzicach - naleky przez to rozurnie6 r6wniez opiekun6w prawnych dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujqce pieczq zastqpcq nad dzieckiem, 
4) std6wce - naleky przez to rozumieC zorganizowane przez szkdq i przedszkole miejsce 

zbiorowego korzystania z posilk6w, w kt6rym pracownicy std6wki wydajq lub przygotowujq 
i wydajq posiiki. 

5 2. Do korzystania z posiik6w w std6wce szkolnej uprawnieni sq: 
1) uczniowie, 
2) pracownicy szkoiy . 

5 3. 1. Akceptuje siq dziennq wysokoSC oplaty za posilki, z kt6rych korzystajq uczniowie z 
w std6wce szkolnej, odpowiednio do typu szkoiy, nie wykszq niz: 
1) w przedszkolu - 0,50 %, 
2) w szkole podstawowej - 0,32 %, 
- minimalnego wynagrodzenia za pracq, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 
10 paidziernika 2002 r. o minirnalnym wynagrodzeniu za pracq (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), 
stanowiqcq rbwnowartoS6 koszt6w surowcdw wykorzystujqcych do przygotowania posiWw. 

2. Akceptuje siq dziennq wysokoi6 opiaty za korzystanie z posiiku w std6wce szkolnej 
przez pracownik6w szkoly w wysokoici uwzglqdniajqcej peine koszty przygotowania 
posiiku, kt6ra obejmuje koszty surowca przeznaczonego na wy-ienie i koszty 
wynagrodzenia pracownik6w stol6wki szkolnej oraz skiadki naliczane od tych wynagrodzen, 
a &e koszty utrzymania stol6wki. 

3. Oplaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi siq w okresach miesiqcznych, do 10 dnia 
miesiqca za dany miesiqc, w kt6rym nastqpuje korzystanie z posiikow w stdowce szkolnej, z 
zastrzeieniem ust. 4. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoiy moie, na wniosek rodzica lub 
pracownika szkoiy uprawnionego do korzystania z posilku w std6wce szkolnej, wyznaczyk 
inny ni8 okreilony w ust. 3 termin wniesienia opiaty za korzystanie z posiiku w stol6wce 
szkolnej, ustalonej na podstawie ust. 1 i ust. 2. 

5. W przypadku nieobecnogci ucznia lub pracownika szkoly uprawnionego do korzystania 
z posiiku w std6wce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wy 
z posilku w stol6wce szkolnej za k&dy dzien nieobecnoici, 



nieobecnosci do godz.8.30. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji 
z posilku przez ucznia lub pracownika szkoly uprawnionego do korzystania z posilku 
w std6wce szkolnej . 

§ 4. 1. Upowainia siq dyrektorow szka do udzielania zwolnieh z caloici lub cqici  oplat 
za korzystanie przez uczni6w z posilku w std6wce szkolnej, w przypadku szczegblnie trudnej 
sytuacj i materialnej rodziny ucznia oraz w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach losowych, 
z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Zwolnieii, o kt6rych mowa w ust. 1, udziela siq w sytuacji, gdy nie jest mokliwe 
uzyskanie dofinansowania posilk6w w stdbwce szkolnej z pomocy spdecznej. 

3. Skutki finansowe udzielonych zwolnieii, o kt6rych mowa w ust. 1, muszq majdowak 
zabezpieczenie w planie wydatk6w szkoly. 

4. Wniosek w sprawie zwolnienia z oplat za korzystanie przez ucznia z posilkbw 
w stolbwce szkolnej, zwany dalej ,,wnioskiem", kt6rego wzbr stanowi zalqcznik do 
niniejszego zarzqdzenia, podlega rozpatrzeniu w nastqpujqcym trybie: 
1) wniosek skladany jest do dyrektora szkdy, 
2) wniosek moBe zostaC zlokony przez: 

a)rodzic6w Iprawnych opiekun6wldziecka oraz osoby (podrnioty) sprawujqce pieczq 
zastqpczq nad dzieckiem, 

b)nauczyciela szkoly, 
3) wniosek powinien by6 umotywowany oraz do wniosku powinny zostab zalqczone 
dokumenty lub ohviadczenia uzasadniajqce trudnq sytuacjq materialna, ucznia. 

5 5. Wykonanie zacqdzenia powierza siq dyrektorom szk6l i przedszkoli, dla ktbrych 
organem prowadqcym jest grnina Miasto i Gmina Serock 

5 6. Zarzqdzenie wchodzi w Qcie z dniem podpisania, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 
wrzeSnia 2017 r. 






