
Zarządzenie nr 02/03/2022 

Dyrektora Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie 

z dnia 01 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia opłat za posiłki w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie oraz sposobu 

wnoszenia opłat za posiłki. 

Na podstawie § 76 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  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) 

oraz na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-

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) oraz Regulaminu stołówki zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 

Średnie ceny posiłków zostały skalkulowane w oparciu o ceny produktów z przetargu na 

dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie na 2022 r. oraz jednostkowy 

koszt stały produkcji posiłków. 

 

§ 2 

 

Po uzgodnieniu z organem prowadzącym od dnia 01.02.2022 r. ustalam wysokość opłaty za 

posiłki dla wychowanków w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca 

przeznaczonego na wyżywienie. 

1) Śniadanie oraz drugie śniadanie – 4,60 zł. 

2) Obiad – 4,50 zł. 

3) Kolacja – 4,10 zł. 

§ 3 

 

Ustalam wysokość opłaty od dnia 01.02.2022 r. za posiłki dla pracowników Bursy Szkolnej  

nr 5 w Lublinie w stołówce bursy wynikającą z kosztów surowca przeznaczonego na 

wyżywienie oraz z opłaty stałej. 

Śniadanie oraz drugie śniadanie – 4,60 zł. + 2,55 zł. (opłata stała) = 7,15 zł. 

Obiad -  4,50 zł. + 5,10 zł. (opłata stała) = 9,60 zł. 

Kolacja – 4,10 zł. + 2,55 zł. (opłata stała) = 6,65 zł. 

 

 



 

§ 4 

1. Termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki dla wychowanków:  z dołu do 10-go dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała należność na 

rachunek bankowy bursy (indywidualne konto bankowe). 

2. Termin i sposób wnoszenia opłat dla pracowników: z góry do 10 dnia miesiąca  

w miesiącu, w którym powstała należność na rachunek bankowy (indywidualne konto 

bankowe). 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 

2022. 

§ 6 

1. Zobowiązuje się pracowników odpowiedzialnych za wydawanie kart posiłkowych do: 

1) wywieszenia aktualnych opłat za posiłki na tablicy ogłoszeń w administracji, 

2) do naliczenia opłat za kartę posiłkową z uwzględnieniem aktualnych opłat za 

posiłki. 

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania pracowników z 

zarządzeniem. 

3. Zobowiązuję nauczycieli-wychowawców o przekazania informacji wychowankom o 

wysokości opłat za posiłki. 

 

 

 

Do wiadomości: 

samodzielny referent 

kierownik stołówki 

sekretarka 

wicedyrektor 

kierownik gospodarczy 

samodzielny referent 

 


