
ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021
z dnia 04 sierpnia 2020

Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2020/2021
§ 1

Ustalam zryczałtowana stawkę żywieniową w roku szkolnym 2020/2021. Przy  zastosowanych stawkach
żywieniowych nie  ma odpisów ani  zwrotów. Zryczałtowana stawka obejmuje  częściowo weekendy,  nie
obejmuje dni ustawowo wolnych. Zryczałtowana stawka żywieniowa obejmuje:

- śniadanie
- obiad
- kolację

Zryczałtowana stawka żywieniowa  obejmuje wszystkich uczniów przebywających w Bursie Szkolnej
SMS i  będzie  podawana  na  stronie  szkoły.  Wyliczenie  zryczałtowanej  stawki  żywieniowej  
w okresie IX-XII 2020 r.:

- wrzesień 2020 r.  do zapłaty 504,00 zł
- październik 2020 r. do zapłaty 521,00 zł
- listopad 2020 r. do zapłaty 470,00 zł
- grudzień 2020 r. do zapłaty 336,00 zł

Dla uczniów z Łodzi stawka żywieniowa za obiady w stołówce szkolnej w okresie IX-XII 2020 r.:

- wrzesień 2020 r. do zapłaty 178,00 zł
- październik 2020 r.  do zapłaty 187,00 zł
- listopad 2020 r.  do zapłaty 170,00 zł
- grudzień 2020 r.  do zapłaty 119,00 zł

§ 2
Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.

Cena obiadu przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 12,00 zł.
Cena pojedynczego wynosi: 15,00 zł

§ 3
Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe 

 - dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

nr 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001

 - dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001

§ 4
Nie  przewiduje  się  zwolnień  z  opłat  za  wyżywienie.  Uczniowie  –  zawodnicy  posiadający  kontrakty
uzgadniają  sprawy  wyżywienia  z  klubem.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach 
o  częściowym  zwolnieniu  z  opłat  będzie  decydował  Dyrektor.  W  przypadku  choroby  potwierdzonej
zwolnieniem lekarskim powyżej 7 dni, można wpłaconą kwotę za ten okres przenieść na następny miesiąc.

§ 5
Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Zastępcom  Dyrektora,  koordynatorom  pedagogicznym,
wychowawcom, trenerom.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia i  zostaje ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej.

Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego
                  im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

                 dr inż. Roman Stępień


