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Regulamin 

korzystania z wyżywienia 

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Bogatyni 

 

 

 

Na podstawie: 

Art.106 ust.3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 z 

późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.oraz Statutu 

Przedszkola. 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, przedszkole prowadzi stołówkę. 

 Do korzystania z wyżywienia w przedszkolu uprawnieni są: 

 

1)   dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami      

Integracyjnymi  w Bogatyni  

2)   nauczyciele  Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi  w 

Bogatyni  

  

 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są: 

 

 dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za posiłek, 

 dzieciom, których dożywianie refunduje Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej  i   

Wsparcia Rodziny w Bogatyni    

 zainteresowanym pracownikom Przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.  

 

3. Opłata wnoszona za korzystanie przez dziecko oraz personel z posiłku równa jest wysokości 

kosztów zakupu surowca przeznaczonego na jego przygotowanie.  

 

4. Dla pracowników przedszkola korzystających z posiłków do w/w opłaty dolicza się 50% 

refundacji kosztów. 

a) podstawą do naliczenia opłaty za posiłki pracowników jest zestawienie do przypisu 

sporządzone przez intendenta  za dany miesiąc  

b) wpłaty za wyżywienie za dany miesiąc od pracowników  są przyjmowane na druku ścisłego 

zarachowania , kwitariusz K-104 . 
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5. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami 

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są one w salach zajęć, w 

godzinach ustalonych w ramowym rozkładzie dnia.  

 

6. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się: 

 

 I  śniadanie    

 II śniadanie   

 obiad    

 

Pełny koszt wyżywienia trzech posiłków wynosi – 9 zł ,dwóch posiłków -7zł  

 

7. Dziecko może korzystać z 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców, 

prawnych opiekunów w czasie jego pobytu w przedszkolu.  

 

8. Podstawą do naliczenia opłaty za wyżywienie dziecka w danym miesiącu jest ilość dni 

roboczych razy dzienna stawka pomniejszona o odpisy za poprzedni miesiąc  na podstawie 

zestawienia do przypisu za wyżywienie sporządzonego  przez kierownika gospodarczego. 

 

9. Wpłatę za wyżywienie dokonują rodzice,  prawni opiekunowie dziecka,  za dany miesiąc, pod 

wskazany numer rachunku bankowego przedszkola oraz na druku ścisłego zarachowania, 

kwitariusz K-104,  zgodnie z podpisaną  deklaracją pozostania dziecka w przedszkolu i 

wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola.. 

 

10. W porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy  Bogatynia, wysokość stawki może ulec zmianie 

w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym 

rodzice i pracownicy przedszkola zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

 

11. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2020 r. 
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