
 

 

Zarządzenie nr 09/2014 

Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu 

z dnia 24.04.2014r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu  

 

 
 

Na podstawie: 

 

1) Art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.), 

 

2) Zarządzenia nr 2351/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 sierpnia 2009r.                     

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej, stołówki bursy i stołówki 

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz opłat wnoszonych za korzystanie            

z posiłków w stołówkach szkół, burs i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zmienionego 

Zarządzeniem nr 1418/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2011r. 

 

3) §7 ust. 2 Regulaminu stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła 

II w Radomiu – stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora 

Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 03.09.2012r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Regulaminie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu 

– stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Zespołu Szkół 

Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 03.09.2012r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane są z góry w ustalonych terminach 

gotówką w kasie ZSI lub w formie przelewu na konto ZSI nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 

4056 – zgodnie ze szczegółowymi zasadami określanymi na dany rok szkolny w zarządzeniu 

Dyrektora ZSI, o którym mowa w ust. 7.” 

 

2) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „ Zwroty za zgłoszone i nie odliczone nieobecności lub z tytułu nadpłat będą 

dokonywane na konto bankowe wskazane przez wpłacającego opłaty za obiady zgodnie              

z oświadczeniem złożonym na piśmie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Rozliczenia będą dokonywane najpóźniej do dnia 31 grudnia (za okres od                      

01 września do 23 grudnia) i do dnia 30 czerwca (za okres od 01 stycznia do 29 czerwca)”. 

 

 

 

 



3) dodaje się załącznik nr 1 do Regulaminu stołówki szkolnej ZSI o treści następującej: 

 

                                                                  

                                                                 Załącznik nr 1  

                                                                                            do Regulaminu stołówki szkolnej 

                                          ZSI 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że nadpłatę za obiady za okres od 01.09-23.12. ……. r. / 01.01-29.06. ….… r. * 

za ucznia: …………………………………….…………………………….. klasa: ………….. 

należy przekazać na wskazane poniżej konto bankowe: 

 

DANE DO PRZELEWU: imię i nazwisko …………………………………………………….. 

                                           adres ……………………………………………………………..…. 

                                           nazwa banku …………………………………………………….…. 

                                           nr konta ………………………………………………………….…. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                  ……………..………………………………………….. 
                                                                  Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
  


