
Zarządzenie nr 5/2019/2020 

Dyrektora Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy 

z dnia 03.02.2020 r. 

w sprawie zasad korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz ustalenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

 

na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

( Dz. U. z 2017 poz. 2203) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządzam co następuje: 

§1 

Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z całodziennego wyżywienia. 

§2 

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. 

2. Przedszkole korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. 

3. Posiłki wydawane są: 

1) dzieciom z przedszkola, których rodzic/ prawni opiekunowie wnoszą opłaty 

indywidualnie za wyżywienie, 

2) dzieciom, którym dożywianie refunduje OPS 

4. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: 

1) śniadanie 

2) obiad- II danie 

3) zupa + podwieczorek 

Do wszystkich posiłków wydawane są napoje. Dzieci mają całodzienny dostęp do 

wody. 

5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

6. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszona jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców 

i/lub na stronie internetowej przedszkola. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w 

danym dniu. 

8. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen 

produktów żywieniowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na ceny posiłków. 

9. Ustala się dzienną wysokość opłat za korzystanie z posiłków 13 zł/ dzień. 

10. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany firmy 

cateringowej po ustaleniu tego z organem prowadzącym. 

 

 

 



§3 

 

1. Przedszkole oferuje bezpłatne korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w 

wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 7.00-12.00 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych tym 

wychowaniem do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr XL/542/18 z dnia 26.03.2018 r., wynosi 1 

zł za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć o którym mowa w  

pkt. 1 § 3 

 

§4 

1. Opłaty za posiłki oraz pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnego 

nauczania, uiszczane są przelewem na konto przedszkola. 

2. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy 

przedszkola. 

 

§5 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odpłatność podlega 

proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności w danym 

miesiącu. Obniżenie opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka następuje tylko w 

przypadku wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową do godziny 17.00 dnia 

poprzedniego na adres mailowy grupy, do której dziecko uczęszcza. W innych 

przypadkach opłaty będą umniejszane od dnia następnego. 

 

§6 

1. Zwrotów opłat, o których mowa w §5 dokonuje się w formie odpisu z należności za 

pobyt oraz posiłki. Odpisów dokonuje się na podstawie list nieobecności sporządzonych 

przez nauczycieli poszczególnych grup. Należności podlegające zwrotowi są zaliczone 

na poczet odpłatności za okresy przyszłe. 

 

§7 

1. Zaległość wynikające z rozliczenia, przekraczająca 14 dni, skutkować będzie 

zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia i pobytu dziecka w 

przedszkolu poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

wynikających z uchwały Rady Gminy Dopiewo nr XL/542/18 z dnia 26.03.2018 r. 

2. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966 nr 24 

poz.151 z późniejszymi zmianami). 

 

 



 

§7 

1. Zarządzenie wprowadzono w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.02.2020 r. 

 

 

 

 


