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REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW 

w Przedszkolu nr 7 

w Gdańsku 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2017, poz.59, ze zm.)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6, ze zm.) 

3. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami 

Zatrudnionych w Szkołach, Placówkach Oświatowo Wychowawczych oraz Jednostkach 

Obsługi Finansowej Prowadzonych przez Miasto Gdańsk §21, pkt 1,2,3  

4. Statut Przedszkola nr 7 w Gdańsku. 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1 W przedszkolu  funkcjonuje  kuchnia  przedszkolna  w  ramach  prowadzonego żywienia  

dzieci  i  personelu. Ze  względów  lokalowych  nie  wyodrębnia  się oddzielnego  

pomieszczenia  na  stołówkę,  posiłki  spożywane  są  w  salach zajęć dzieci. 

2 Regulamin  korzystania  z wyżywienia określa  zasady  odpłatności  i  warunki korzystania  

przez  dzieci  i  pracowników  przedszkola   z   przygotowanych posiłków. 

3 Niniejszy  regulamin  oraz  wszelkie  zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej 

wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.  

                                                        

 

§ 2 

WARUNKI  KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 

 

1 Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie. 

2 Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:  

a) śniadanie   

b) obiad 

c) podwieczorek 

3 Kuchnia  przedszkolna  przygotowuje  posiłki  zgodnie  z  obowiązującymi normami 

żywieniowymi  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  na  zasadach obowiązujących w 

przepisach Ministerstwa Zdrowia 

4 Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w  systemie  

dekadowym. Ich treść ustala intendent  i  kucharka, a  zatwierdza dyrektor. 

5 Informacja  o  aktualnym  jadłospisie wraz  z  alergenami wywieszana  jest na tablicy ogłoszeń 

dla rodziców oraz  umieszczana  na  stronie  Gdańsk Jemy Zdrowo.. 

6 W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany jadłospisu w 

danym dniu. 

7 Posiłki  wydawane  są  z kuchni   przez   personel   kuchenny, a następnie rozwożone  przez  

woźne oddziałowe do  poszczególnych sal zajęć w godzinach : 

a) śniadanie -  do 8.30  

b) obiad zupa - do 11.30, 



c) obiad II danie - do 13.30,  

d) podwieczorek - do 13.30.  

8 Posiłki wydawane są wyłącznie  na  podstawie obecności  dzieci  w  przedszkolu w  danym  

dniu do  godziny  8.00. 

9 Z  posiłków  można korzystać  wyłącznie  w  placówce  (przedszkole nie prowadzi cateringu 

i sprzedaży na wynos). 

10 Przedszkole nie prowadzi diet indywidualnych. W przypadku uczuleń dzieci na poszczególne 

składniki dopuszcza się zastępowanie produktów lub posiłków przez  przygotowane przez 

rodzica. W takich sytuacjach konieczne są uzgodnienia z intendentem i dyrektorem 

przedszkola. 

 

§ 3 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 

Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są: 

1 Dzieci – wychowankowie przedszkola 

2 Zatrudnieni nauczyciele  

3 Zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi 

 

§ 4 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI 

1 Korzystanie z posiłków jest odpłatne. 

2 Opłaty za posiłki pokrywają: 

a) rodzice dzieci /prawni opiekunowie 

b) pracownicy przedszkola, 

Posiłki mogą być dofinansowane przez MOPR na zasadach określonych przepisami prawa 

oraz na podstawie zawartego porozumienia między dyrektorem MOPR a dyrektorem 

przedszkola. 

3 Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

4 Ustalona dzienna stawka obliczana jest procentowo na poszczególne posiłki :  

3 posiłki 100% stawki dziennej,              

2 posiłki 80% stawki dziennej,  

1 posiłek 50% stawki dziennej.               

5 Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków-

koszt wsadu do kotła. 

6 Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola z intendentem, na 

podstawie kalkulacji stawki żywieniowej uwzględniającej faktyczne koszty zużytych 

surowców, zgodnie z normami żywieniowymi. 

7 Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej najpóźniej na pierwszym zebraniu 

w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców 

i stronie internetowej placówki. 

8 Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są uprawnieni do korzystania z wyżywienia, z tym że  

pokrywają koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków tzw. wsad do kotła oraz 

koszt przygotowania posiłków obliczany corocznie na podstawie kosztów ubiegłego roku.    

9 Pracownicy administracji i obsługi są uprawnieni do korzystania z wyżywienia z tym że  

pokrywają koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków tzw. wsad do kotła.    

10 Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej są uprawnieni do 

bezpłatnego korzystania z wyżywienia w czasie wykonywania swojej pracy i okresie 

prowadzenia żywienia w przedszkolu. Koszt wsadu do kotła pokrywany jest z budżetu.   

11 Pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta jest uprawniony do korzystania z 

wyżywienia w czasie wykonywania swojej pracy i okresie prowadzenia żywienia w 



przedszkolu  z tym że ponosi koszty tych posiłków w wysokości  25% stawki żywieniowej, 

reszta  wsadu do kotła jest pokrywana z budżetu.  

12 Opłaty wnoszone są przez rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca, z 

góry. W razie niedotrzymania terminu wpłaty, naliczane będą odsetki ustawowe, ich wysokość 

regulują odrębne przepisy.  

13 Opłaty wnoszone przez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi są wnoszone na 

koniec miesiąca z dołu.  

14 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 

deklaracji złożonej przez rodzica i obecności odnotowanej w dzienniku zajęć przez 

wychowawczynie poszczególnych oddziałów. 

15 W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z normami 

żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, 

po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach 

przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia 

na tablicy ogłoszeń dla rodziców i stronie internetowej placówki 

 

§ 5 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

 

1 Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc rodzice 

otrzymują do rąk własnych na początku miesiąca, informację można uzyskać również drogą 

telefoniczną lub e-mailową u intendenta. 

2 Opłatę za wyżywienie należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca, z góry, na konto 

przedszkola. 

3 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana. 

Odpisy tytułem nieobecności rozliczane są w kolejnym miesiącu. Listy z naliczeniem za 

poszczególny miesiąc udostępniane są do wglądu u intendenta. 

4 W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z 

opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat pisemnym 

wezwaniem. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania 

należności za wyżywienie dziecka na konto przedszkola. 

5 Przy braku terminowej płatności naliczane są odsetki, jak za zaległości podatkowe. Odsetki 

te wpłacane są na konto przedszkola. 

6 W okresie pracy przedszkola w okresie wakacyjnym żywienie w placówce odbywa się na tych 

samych zasadach, jak w ciągu roku szkolnego – na podstawie pisemnych deklaracji. 

7 W okresie przerwy wakacyjnej, gdy przedszkole jest nieczynne, odpłatność za korzystanie z 

żywienia nie jest pobierana. 

8 Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby 

posiłków, wskazane jest wcześniejsze poinformowanie przez rodzica/opiekuna o późniejszym 

przyprowadzeniu dziecka do przedszkola (po godzinie 8.00) – najpóźniej tego samego dnia 

do godziny 8.00. 

9 W przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić ten fakt 

przynajmniej jeden dzień wcześniej intendentowi przedszkola. 

10 W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych przypadających w przedszkolu rodzice 

zobowiązani są do złożenia oświadczenia, czy ich dziecko w tym okresie będzie uczęszczało 

do przedszkola.   

11 Opłaty wnoszone przez MOPR odbywają się na podstawie wystawionych przez przedszkole 

not księgowych, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie 

ustalonym odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 



§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent. 

2 W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym 

regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola. 

3 Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy 

przedszkola i rodzice. 

4 Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszym 

regulaminem odpowiada dyrektor przedszkola. 

5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. 

 


