
ZARZĄDZENIE NR 409/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach i innych 
jednostkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin oraz upoważnienia dyrektorów szkół i innych 

jednostek oświatowych do zwalniania z opłat za posiłki

Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz 
art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach 
i innych jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin 
oraz ogólne zasady ustalania opłat za posiłki.

2. Dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej, w której zorganizowana jest stołówka, ustala, 
zgodnie z niniejszym zarządzeniem, warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za 
posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Szczecin;

2) innej jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć bursę szkolną, ośrodek wychowawczy, 
ośrodek socjoterapii, ośrodek szkolno-wychowawczy dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin;

3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka bursy szkolnej, internatu, 
ośrodka wychowawczego, ośrodka socjoterapii;

4) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;

5) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub inną jednostkę oświatową 
miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub 
przygotowują i wydają posiłki.

§ 3. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

1) uczniowie;

2) pracownicy szkoły i innej jednostki oświatowej – w ramach możliwości organizacyjnych szkoły 
lub innej jednostki oświatowej oraz za zgodą dyrektora szkoły lub dyrektora innej jednostki 
oświatowej.

§ 4. 1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce 
nie wyższą niż koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”). Do opłaty 
nie wlicza się wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń, 
a także kosztów utrzymania stołówki. Wysokość kosztów produktów użytych do przygotowania 
posiłku, zgodnie z ich aktualnymi cenami detalicznymi, ustala dyrektor szkoły lub innej jednostki 
oświatowej.

2. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przez pracowników 
szkoły lub innej jednostki oświatowej w wysokości uwzględniającej pełne koszty przygotowania 
posiłku, w tym koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku, koszty wynagrodzeń 
pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania 
stołówki. Wysokość pełnych kosztów przygotowania posiłku ustala dyrektor szkoły lub innej 
jednostki oświatowej.
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3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce jest uaktualniana przez dyrektora szkoły 
lub innej jednostki oświatowej na początku każdego roku szkolnego.

4. Warunki korzystania ze stołówki z uwzględnieniem:

1) godzin wydawania posiłków,

2) sposobu i terminu wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2,

3) zasad zgłaszania nieobecności,

4) stosowanego sposobu rozliczenia w przypadku zwrotu opłaty za korzystanie z posiłku w związku 
z nieobecnością ucznia lub pracownika szkoły lub innej jednostki oświatowej uprawnionego do 
korzystania z posiłku w stołówce,

ustala dyrektor szkoły lub innej jednostki oświatowej.

5. Warunki korzystania ze stołówki i wysokość opłat za posiłki wymagają uzgodnienia
z organem prowadzącym.

§ 5. 1. Upoważnia się dyrektorów szkół i innych jednostek oświatowych do udzielania zwolnień 
z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce, w przypadku 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie udziela się w sytuacji, gdy posiłki są dofinansowywane 
w ramach pomocy społecznej.

§ 6. 1. Zobowiązuje się szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia do wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej. 

2. W sytuacji wspólnego prowadzenia stołówki, dyrektor szkoły, w której zorganizowana jest 
stołówka zobowiązany jest do informowania dyrektora szkoły, która korzysta z posiłków o wysokości 
opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce.

3. Środki finansowe niezbędne na prowadzenie stołówki, o której mowa w ust. 1, zostaną 
przekazane szkole, w której zorganizowana jest stołówka przez organ prowadzący.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i innych jednostek oświatowych, 
w których zorganizowana jest stołówka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do zarządzenia Nr 409/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 września 2018 r.

Wykaz szkół prowadzących wspólnie stołówkę szkolną, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin

Lp. Nazwa szkoły prowadząca wspólnie 
stołówkę, w której zorganizowana jest 
stołówka

Nazwa szkoły prowadząca wspólnie stołówkę, 
której uczniowie korzystają 
z posiłków 

1
Szkoła Podstawowa nr 47
im. K. Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin

VI Liceum Ogólnokształcące
im. S. Czarnieckiego
ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Romera 2, 71-246 Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Młodych Europejczyków
ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin

3
Zespół Szkół Nr 2
im. Władysława Orkana
ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin Szkoła Podstawowa nr 39

im. Arkadego Fiedlera
ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin

4
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji 
Morskiej i Politechnicznej
ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin

Zespół Szkół Nr 5
im. Józefa Wybickiego
ul. Hoża 3, 71-699 Szczecin
Zespół Szkół Nr 3
ul. Sowińskiego 1
70-236 Szczecin

5
Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja
ul. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Mikołaja Kopernika 16 a
70-241 Szczecin

6

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami 
Integracyjnymi
im. Maksymiliana Golisza
ul. św. Św. Cyryla i Metodego 43 i 44, 71-
540 Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 69
im. mjr. Henryka Sucharskiego
ul. Jana Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin
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