
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  3 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych                     
w Nysie z dnia 31.01.2022 r. 

 

 w sprawie zasad korzystania i odpłatności za stołówkę szkolną oraz 
ustalenia wysokości zasad zwalniania z opłat za zakwaterowanie w Bursie 
na podstawie: - art. 106 Ustawy z dn. 14.12.2016r Prawo Oświatowe,                  
- uchwały Rady Powiatu Nyskiego nr XVII/163/08 z dnia 30 maja 2008r oraz                         
- zgody Starosty Powiatu Nyskiego pismo z dn. 24.01.2022 r,                                                 
- § 76 ust. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i 
zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1872 ze zmianami),                                                                                 
- § 78 ust. 4,5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606 ze zmianami)                                    
- Uchwały nr 2/2/14 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 09 grudnia 2014 r. 

§ 1 

Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są: 

- uczniowie szkoły, mieszkańcy Bursy 

- pracownicy szkoły, 

- osoby, dla których ZSiPO Nysa prowadzi szkolenia, kursy lub organizuje wypoczynek 
dla dzieci i młodzieży w okresie ferii 

§ 2 

1.Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne: 

- uczniowie szkoły i mieszkańcy Bursy wnoszą opłatę za posiłek równą wartości 
kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku w wysokości: śniadanie – 
3,50 zł, obiad – 7 zł, kolacja – 3,50 zł 

- pracownicy szkoły wnoszą opłatę w wysokości kosztów surowca oraz kosztów 
przygotowania posiłku, która wynosi: śniadanie – 7 zł, obiad – 14 zł, kolacja – 7 zł 

§ 3 

1.Miesięczną odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej należy uiścić za miesiąc z góry 
do 10 -go dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub na podany do wiadomości 
bankowy rachunek szkoły. 



2.W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna) rezygnacji z 
posiłku, zwrotowi podlegają opłaty za te dni, w których uczeń nie będzie korzystał z 
posiłków, licząc od następnego dnia po dniu zgłoszenia tego faktu intendentowi. 

3.Zwrotów opłat, o których mowa w § 3 ust.1 dokonuje się w formie odpisu z 
należności za obiady w następnym miesiącu. Na koniec roku szkolnego dokonuje się 
zwrotu nadpłaty w formie gotówki. 

4.Koszty posiłków wydawanych uczniom mogą być pokrywane przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej oraz Radę Rodziców. 

5.Dofinansowanie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dokonywane 
przelewem na wskazane przez dyrektora konto jednostki. 

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd Powiatu może częściowo lub w 
całości zwolnić rodziców albo ucznia z opłat za wyżywienie. 

7.Określa się następujący tryb zwalniania uczniów z opłat za wyżywienie: 

a) za pośrednictwem dyrektora szkoły rodzic albo pełnoletni uczeń składa podanie o 
zwolnienie z opłaty do organu prowadzącego 

b) do podania dołącza się następujące dokumenty: 

- informację o szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub o szczególnie  
uzasadnionym przypadku losowym zaopiniowaną przez dyrektora 

- dokumenty, potwierdzające wysokość dochodu uzyskiwanego na jednego członka w 
rodzinie 

§ 4 

1.Do korzystania z Bursy ZSiPO w Nysie uprawnieni są uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nyskiego. 

2.Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie w Bursie w kwocie 120 zł 
miesięcznie. 

3.Uczeń przyjmowany do Bursy w trakcie miesiąca wnosi opłatę za zakwaterowanie 
za ten miesiąc w wysokości proporcjonalnej do liczby dni korzystania z Bursy. 

4.Uczeń, który przebywa na praktyce zamiejscowej i korzysta z Bursy w danym 
miesiącu mniej niż 50% ponosi opłatę w wysokości połowy stawki, o którym mowa w 
ust.2. 

5. W przypadku wolnych miejsc, w bursie mogą zostać zakwaterowani studenci, 
osoby z zewnątrz, grupy zorganizowane. 

6. Stawka za zakwaterowanie dla studenta wynosi 240 złotych netto miesięcznie 

7. Stawka za 1 nocleg dla osób z zewnątrz wynosi 30 zł netto 

8.Ustala się termin wnoszenia opłat do 10 – go dnia miesiąca za dany miesiąc.   
Osoby zakwaterowane do 15-tego dnia danego miesiąca obowiązuje termin do 
ostatniego dnia danego miesiąca, a w przypadku zakwaterowania po 15-tym dniu 
miesiąca, opłatę należy uiścić do 10-tego dnia miesiąca następnego.                                 



W uzasadnionych przypadkach o przedłużeniu terminu decyduje dyrektor ZSiPO 
Nysa. 

9.Ustala się sposoby wpłaty w kasie szkoły lub na wskazany rachunek bankowy. 

10. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w Bursie, opłaty o 
których mowa w ust. 2 są naliczane w wysokości proporcjonalnej do czasu 
faktycznego pobytu dziecka.1 

§ 5 

1.Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 4 ust.2 następuje w przypadku 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny wychowanka zgodnie z &78 ust.8 
Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1606 ze zmianami). 

2.Pisemny wniosek o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w Bursie składa do 
dyrektora ZSiPO Nysa rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń. 

3.Zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 5 ust.2 dokonuje dyrektor ZSiPO Nysa. 

4.Dyrektor ZSiPO Nysa po stwierdzeniu szczególnie uzasadnionego przypadku 
losowego ucznia, przedkłada wniosek do Zarządu Powiatu w Nysie o całkowite lub 
częściowe zwolnienie z odpłatności. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 

§ 6 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 marca 2022 r. 

§ 7 

Tracą moc poprzednie zarządzenia. 

 

 

Otrzymuje: 

1x kierownik stołówki                                                                                                                              
1x kierownik Bursy                                                                                                                                         
1x księgowość                                                                                                                                           
1x tablica ogłoszeń                                                                                                                                    
1x a/a 

   

 

1
 §78 ust.7 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1606 ze zmianami). 

 


