
 

 

Zarządzenie nr 5/2021 

Dyrektora Przedszkola nr 11 

im. Marii Konopnickiej  w Rybniku 

z dnia 05.08.2021r 

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 11 im. Marii 

Konopnickiej w Rybniku 

Na podstawie: 

 art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

z późn. zm.); 

  §9 Statutu Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 

 art.24 ust. 1i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących 

nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 11 im. Marii 

Konopnickiej  w kwocie 7,00 zł, na którą składają się: 

a) śniadanie - 1,80 zł, 

b) obiad – 3,80 zł, 

c) podwieczorek – 1,40 zł. 

§ 2. 

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli  w stołówce Przedszkola nr 11 

im. Marii Konopnickiej w Rybniku w kwocie 5,76 zł. 

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. 

 

§ 3. 

1.Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi                            

w stołówce Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku w kwocie 5,76 zł. 

2.Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. 

3.Ponadto, w przypadku pracowników administracji i obsługi, powyższa kwota zostaje 

powiększona o 8% podatku VAT 

§ 4. 

Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku. 

- poniedziałek- piątek 6.30- 16.30 

§ 5 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen 

produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających 

wpływ na ceny posiłków. 

 

 

 

  



 

 

 § 6. . 

 

1. Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn  

od Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku niezależnych. 

 

§ 7. 

Traci moc zarządzenie nr 7/2018 z dnia 28.05.2018r 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. 


