
ZARZĄDZENIE  nr  9/2011 

Dyrektora Przedszkola nr 41 

w Rybniku  

ul. Chabrowa 11 

z dnia 01.09.2011r. 
 

 

w sprawie:   ustalenia opłat za korzystanie z posiłków przez dzieci  

                    w Przedszkolu nr 41  w Rybniku na rok szkolny 2011/2012 

                

                                                

 

Działając na podstawie art. 67a ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 

września 1991r. /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm./ 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 41 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w wysokości: 

a) za śniadanie                1,20 zł 

b) za obiad                      3,00 zł 

c) za podwieczorek         1,00 zł 

 

2. Dzienna stawka żywieniowa jest rozliczana za czas faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu. Rozliczenie opłaty za 

miesiąc poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie należności 

za nowy miesiąc lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do 

przedszkola. 

 

3. Opłaty są uiszczane z góry do dnia 17 każdego miesiąca 

 

§ 2 

 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Rybnik, dn. 01.09.2011r. 

 



 
 

ZARZĄDZENIE  nr  10/2011 

Dyrektora Przedszkola nr 41 

w Rybniku  

ul. Chabrowa 11 

z dnia 01.09.2011r. 

 

 
w sprawie:  ustalenia opłat za korzystanie z posiłków przez personel Przedszkola nr 41   

                    w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 

                   

 
Działając na podstawie: 

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

będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

 

 

 
Dyrektor Przedszkola nr 41 

zarządza co następuje: 

 

 

§1 

 

1. Pracownicy Przedszkola nr 41 w Rybniku mogą korzystać z żywienia zbiorowego w 

przedszkolu.  

2. Dzienna stawka żywieniowa na rok szkolny 2010/2011 dla pracowników wynosi 

odpowiednio: 

a) za śniadanie                1,92 zł 

b) za obiad                      4,80 zł 

c) za podwieczorek         1,60 zł 

 

3. Dzienna stawka żywieniowa jest naliczana z góry. Rozliczenie opłaty za miesiąc 

poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc lub 

zwrot, jeżeli pracownik zrezygnował z korzystania z posiłków. 

 

4. Odpłatność za posiłki uiszczana jest z góry do dnia 30 każdego miesiąca. 

 

§ 2 

 

1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Rybnik, dn. 01.09.2011r. 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  PRACOWNIKÓW 

PRZEDSZKOLA  NR  41  W  RYBNIKU 

Z  DNIA  01 września 2011 r. 

 

 

 

Zostaliśmy  zapoznani  z  Zarządzeniem nr 10/2011  Dyrektora  Przedszkola  nr  

41  w  Rybniku  w  sprawie  stawki żywieniowej dla personelu przedszkolnego. 

 

  

 

 

Podpisy  pracowników :    
 


