
 

 Zarządzenie nr 20/12/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie ustalenia warunków wysokości opłat  za posiłki w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym   

nr 2  w Wejherowie 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 1 i pkt. 6, art. 106  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz. U. 

2021 r. poz. 1082), działając w porozumieniu  z organem prowadzącym  zarządza się, co następuje: 

      § 1. 

Niniejsze zarządzenie reguluje opłaty za świadczenie udzielane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2   

w Wejherowie,  w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe  nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 8, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa: 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu i szkole, 

wychowankowie korzystają z posiłków. 

2. Za funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami stołówki i kuchni Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego   nr 2 oraz za prawidłowość przyrządzania i wydawania posiłków odpowiada 

Dyrektor; 

3. Korzystanie z posiłków w ZSP nr 2 jest odpłatne. 

 

§ 2. 

Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2                                    

w Wejherowie: 

1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:  

1)  wychowankowie przedszkola; 

2)  uczniowie szkoły; 

3)  pracownicy placówki. 

2. Dzienna stawka żywieniowa dla uczniów szkoły i pracowników (pkt 1.2 i 1.3)   ulega zmianie    

i wynosi: 

a) dla uczniów -  3,80 zł; 

b) dla pracowników - 5,50 zł. 

3. Zmianie ulega stawka dla dzieci przedszkolnych, za cztery posiłki wynosi 9,00zł. 

4. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 2. pkt 1.1 ustala się  

w wysokości: 

1) I i II śniadanie oraz obiad  – 7,00 zł; 

2) podwieczorek – 2,00 zł 

  

§ 3.  

Za organizację wydawania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz za rozliczanie 

należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest intendent. 

 

§ 4. 

Traci moc poprzednie Zarządzenie nr 30/08/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2                                

w Wejherowie z  25 sierpnia  2021 roku w sprawie ustalenia warunków   korzystania ze stołówki 

szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki. 

 § 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2022 r.   

 

§ 6. 

Zarządzenie   podaje się  do wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole poprzez dziennik 

elektroniczny  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.   

 


