
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZS-P.8.021.1.2014 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 8 w Warszawie 

z dnia 02.01.2014r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z posiłków 

pracowników  i dzieci przedszkola obowiązującej od 02.01.2014 r. 

Podstawa prawna:   

1. zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta  Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w 

sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i 

szkołach m. st. Warszawy  oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za 

posiłki ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 sierpnia 2011r. 

2. Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 na rok szkolny 2013/2014: 

§ 1 

Zarządzam co następuje:  

1. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przedszkolnej przez dzieci uczęszczające do 

przedszkola wynosi 8,00 zł. 

2. W przypadku korzystania przez dzieci z wybranych posiłków odpłatność kształtuje się następująco: śniadanie 

30%, tj. 2,40 zł, obiad 50%, tj. 4,00 zł, podwieczorek 20%, tj. 1,60 zł. 

3. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przedszkolnej przez pracowników wynosi 

10,82 zł. 

4. W przypadku korzystania przez pracowników i ich dzieci z wybranych posiłków odpłatność kształtuje się 

następująco: śniadanie 30%, tj. 3,25 zł, obiad 50%, tj. 5,41, podwieczorek 20%, tj. 2.16 zł. 

5. Wysokość powyższych opłat obowiązuje od 02 stycznia 2014 roku. 

 

§ 2 

Kalkulacje dotyczące opłaty za korzystanie z posiłku pracowników, uwzględniające koszty wskazane w Uchwale 

Nr XXI/737/2007  

L.p. Nazwa 

Koszt roczny w 

złotych  

 

% Obliczenia w złotych 

1. Gaz 2284,00 100 2284,00:12=190,33 

2. Woda i ścieki  10014,00 40 4006,00 : 12 = 333,83 

3. Śmieci 3342 50 1671:12=139,25 

4. 
Energia cieplna (CO, 

podgrzanie wody) 
22923,00 

20 

proporcjonalnie 

do powierzchni 

4584,60:12=382,05 

5. Elektryczność 8008,00 40 3203,20:12=266,93 

6. Pensje w kuchni - 100 3872,49 

7. Pensja intendenta - 50 1385,90 

8. Środki czystości 7121,00 10 712,10:12=59,34 

9. Razem 6630,12 

 

6630,12:107 (maksymalna ilość wydawanych obiadów dla dzieci i pracowników) = 61,96 

61,96 : 22 (ilość dni w miesiącu) = 2,82 zł 

2,82 + 8  (wsad do kotła) = 10,82 : 2 = 5,41 zł – maksymalna dzienna wysokość opłaty za obiad. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2014 r. do odwołania. 

§ 4 

Traci moc zarządzenie z dnia 02.09.2013 r. 

§ 5 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej dla pracowników. 


