ZARZĄDZENIE NR VII/464/2017
BURMISTRZA ZABŁUDOWA
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki
przygotowywane w tych stołówkach, których organem prowadzącym jest
Gmina Zabłudów
Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 1875 ze zm.), art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 106 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 59, poz. 2572 ze zm.) zarządzam co
następuje:
§ 1. Niniejsze zarządzenie reguluje ogólne zasady organizacji dożywiania uczniów
uczęszczających do szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Zabłudów.
§ 2. 1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół,
b) dzieci z przedszkola,
c) nauczyciele i inni pracownicy szkół.
2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki szkolnej.
3. Czas pracy stołówki szkolnej określa odrębnym zarządzeniem dyrektor szkoły,
uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy
ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki.
§ 3. 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
2. Uczniowie i dzieci korzystający ze stołówek szkolnych, o których mowa w § 2 ust. 1
lit. a i b, pokrywają jedynie koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków.
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. korzystający
z posiłków w stołówkach szkolnych pokrywają pełny koszy przygotowania posiłku
w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku, powiększony o koszt
wytworzenia posiłku.

§ 4. 1. Cena jednego posiłku ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę i podawana do wiadomości publicznej Zarządzeniem
Dyrektora Szkoły.
2. Opłaty za obiady należy dokonywać do końca każdego miesiąca na miesiąc następny.
3. W przypadku nieobecności osób korzystających z posiłków zwrotowi podlega dzienna
stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, począwszy od następnego dnia
po zgłoszeniu faktu nieobecności.
4. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych uczeń, a także dziecko w przedszkolu może otrzymać
dofinansowanie do posiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie
obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.
§ 5. Za żywienie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola odpowiada dyrektor
każdej placówki.
§ 6. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów
w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki szkolne.
2. Stołówka, w której przygotowuje się i wydaje posiłki należą do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Zabłudowie:
3. Dla Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie posiłki przygotowuje
i wydaje stołówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego po podpisaniu porozumienia pomiędzy
dyrektorami placówek w sprawie zasad wydawania posiłków.
4. Punkty wydawania posiłków obiadowych zorganizowane są w:
1) Szkole Podstawowej w Rafałówce,
2) Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce,
3) Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku.
5. Dowóz posiłków do szkół, o których mowa w ust. 4 organizuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zabłudowie.
§ 7. Dyrektorzy szkół mają obowiązek opracowania regulaminu stołówek i punktów
wydawania posiłków obiadowych.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

