
Zarządzenie Nr 14 / 2017 
Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej 

w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie   

 

 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

( Dz. U. z 2017 r. poz. 59  ), w porozumieniu z Burmistrzem Trzemeszna ustalam: 

 
 
 
 

Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej 
 
 

§ 1 
 

Regulamin określa: 
1. krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówki w Przedszkolu nr 2 im. Misia 

Uszatka w Trzemesznie, zwanym dalej Przedszkolem, 
2. zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za korzystanie z posiłków  
      w stołówce. 

§ 2 
 
Ze stołówki maja prawo korzystać: 
1.  dzieci przedszkolne, za które koszty wyżywienia pokrywają rodzice oraz te, za które    
     płaci OPS, 
2.  nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Przedszkola. 
 

§ 3 
 

Stołówka, w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i możliwości 
organizacyjnych,  przygotowuje śniadanie, obiad i podwieczorek. 
 

§ 4 
 

1. Rodzice, za posiłki spożywane w stołówce przez dzieci ponoszą opłatę równą 
wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. 

2. Wysokość kosztów surowca ustala dyrektor Przedszkola. 
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi od 1 stycznia 2018 r. 6,00 zł za dzień. 

 
§ 5 

 
1. Osoby, o których mowa w §2 ust. 2 ponoszą pełną opłatę za wyżywienie. 
2. Opłata obejmuje: 

a) koszty zakupu surowca przeznaczonego na wyżywienie, 
b) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce  



      i składnikami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, 
c) inne koszty związane z utrzymaniem stołówki. 

3. Wysokość kosztów przewidzianych w ust. 2 ustala dyrektor Przedszkola. 
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi od 1 stycznia 2018 r. 12,00 zł za dzień. 
 
 

§ 6 
 

1. Opłaty, o których mowa w § 4 i 5 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego 
miesiąca. 

2. Opłaty są dokonywane przelewem na wskazany przez Przedszkole rachunek. 
3. W przypadku nieobecności w Przedszkolu dziecka lub innej osoby korzystającej ze 

stołówki, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej 
proporcjonalnie do liczby dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia tej 
nieobecności najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00. 

4. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca, proporcjonalnie do ilości spożytych 
posiłków. 

§ 7 
 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości 
rodzicom i innym osobom uprawnionym do korzystanie ze stołówki, poprzez wywieszenie 
tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń. 
 

§ 8 
 
Traci moc zarządzenie nr 22/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku 
 

§ 9 
 
Zmiany regulaminu dochodzą do skutku w trybie przewidzianym w § 7. 
 
 
 
 
          ..................................................... 

(pieczątka i podpis dyrektora) 

 
 
 
 

 


