
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE STŁÓWKI 

W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE 

PRZEDSZKOLNE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

 
Podstawa prawna: 

 Art.67a ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 31, w związku z art. 11a ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z   późn. zm.) 

 

     1. Przedszkole i Oddział Przedszkolny prowadzi żywienie dzieci. Stołówka jest 

miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię dla dzieci 

uczęszczających do Zespołu Szkół w Chrostkowie, 

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

• dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualnie za 

wyżywienie, 

• dzieciom, którym dożywianie refunduje GOPS w Chrostkowie. 

     3. W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych 

przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z 

GOPS ( na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna). 

     4 .Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami 

żywnościowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

     5. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają 

się śniadanie i zestaw obiadowy dla dzieci przedszkolnych. 

    6.Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpłatność za posiłki obejmującą koszty 

 produktów zużytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła). 

     7. Opłata za wyżywienie ( śniadanie i zestaw obiadowy ) wynosi 4,50 / stawka 

dzienna. 

     8. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 7 (100%) ustala dyrektor w 

porozumieniu z organem prowadzącym i intendentką na podstawie norm 

żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów 

spożywczych na podstawie bieżącej kalkulacji. 



    9. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym 

 roku szkolnym. 

   10.Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze 

 znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice i organ 

prowadzących zostaną powiadomieniami z miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą 

ogłoszenia. 

     11. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zobowiązują się do wniesienia opłaty za 

 wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy 21 

9542 0008 2004 0031 5494 0001 

     12. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica/ prawnego opiekuna 

od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za wyżywienie w ustalonym terminie. 

    13.W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku w 

placówce zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności – 

z wyłączeniem dwóch pierwszych dni nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio 

zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez dziecko. 

     14.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna za 

wyżywienie zostanie obniżona odpowiednio za czas trwania nieobecności dziecka z 

zastrzeżeniem pkt. 13. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w 

kolejnym miesiącu. 

     15. Naliczenie opłat za wyżywienie dziecka dokonywane jest zgodnie z 

frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup 

wiekowych. 

     16. Posiłki wydawane są w godzinach: 

• śniadanie  8:30-9:00 

• obiad       11:45-12:45 

     17. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym 

rozkładzie dnia w  każdej grupie wiekowej. 

     18.Intendentka w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora, ustala 

jadłospis tygodniowy dla dzieci, który jest wywieszony na tablicy informacyjnej dla 

rodziców. 

     19.W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w 

niniejszym regulaminie  decyzję podejmuje dyrektor. 

     20.Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówki zapewnia dyrektor. 

  

 

  

 

 

 

  


