Katowice, 31 marca 202

Zarz dzenie nr 11
Dyrektora Szkoły
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki
w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicac
Podstawa prawn
1. art. 106 ust 3 – Ustawy z dn. 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910
ze zm.). zarządzam, co następuje
§1
1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły w wysokości 4,00 zł.
Opłata ta obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków
2. Ustalam opłatę
za korzystanie z posiłków przez dzieci na podstawie decyzji
przyznanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . Opłata ta obejmuje pełny koszt
przygotowania posiłku i wynosi 10,31 zł.
3. Opłata za posiłki spożywane przez inne osoby zatrudnione wynosi
a) nauczycieli w wysokości 10,31 zł
b) pracowników administracji i obsługi w wysokości 11,95 zł tj. 10,31 zł x 8% podatku
VAT
W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i
scentralizowania rozliczeń - ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach
rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów nansowych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018, poz 280) do
kosztów posiłków pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości
8% kosztów posiłku.

§2
1. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca –
gotówką
w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły
nr: 54 1020 2313 0000 3302 0515 1412
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Do wpłat dokonanych po 15-tym dniu każdego miesiąca będą naliczane odsetki zgodnie z
art. 481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości 7%

2. Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane będą w przypadku, gdy ciągła
absencja ucznia wyniesie powyżej 3 dni i jest zgłoszona telefonicznie lub osobiście
intendentowi
3. Należną kwotę zwrotu oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni
nieobecności ucznia lub pracownika szkoły

§3
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 21/2020 z dn. 28 sierpnia 2020

§4
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Zarządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2021.

