
Zarządzenie Nr 4/17/18 

Dyrektora przedszkola Miejskiego Nr 1 

 w Gostyniu 

z dnia 8 listopada 2017 r. 

 
w sprawie : warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w 

Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu 

 

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 3 oraz art. 106 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zmianami) 

zarządza się co następuje 

 

§ 1. 

 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w tym wspierania prawidłowego 

rozwoju dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu zorganizowana jest stołówka. 

 

§ 2. 

 

Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki: 
1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) wychowankowie przedszkola, 
2) pracownicy przedszkola. 

2.  Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 2 ust.1 pkt 1 ustala 

się w wysokości: 
1) jeden posiłek – 3.00 zł 

2) dwa posiłki – 5.20 zł 

3) trzy posiłki – 6.00 zł 

3. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z posiłków jest zależna od zadeklarowanej przez 

rodzica (opiekuna prawnego) dziennej ilości posiłków oraz od dni pobytu dziecka  

w  przedszkolu w ciągu miesiąca. 
4. Opłata za korzystanie z posiłków podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni 

nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. 

5. Suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza 

należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu. 
6. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala 

się w wysokości jak w § 2 ust. 1 pkt 1 z tym, że do opłaty tej dolicza się średni koszt 

przygotowania posiłku w wysokości: 100% kosztu posiłku. 
7. Pracownicy kuchni uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych posiłków  w czasie 

wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. 
8. Opłata miesięczna za posiłki uiszczana jest z góry w terminie do 12-go dnia każdego 

miesiąca. 
9. Opłaty za posiłki wnoszone są na wskazane konto lub w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w 

Gostyniu. 
10. W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za posiłki wydawane dla 

wychowanków przedszkola, rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych pomiędzy 

ośrodkiem pomocy społecznej a przedszkolem. 
11. Zwolnienie z opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach w związku z: 
1) śmiercią rodzica (prawnego opiekuna), 



2) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi w przypadku długotrwałej choroby lub 

niepełnosprawności członka rodziny, 

3) zdarzeniem losowym (pożar, powódź, wichura, kradzież), 

4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi lub losowymi 

12. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających 

wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 11 

13. Zwolnienie przyznaje się na czas określony lub do czasu pokrycia kosztów posiłków przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

 

§ 3. 

 

Za organizację wydawania posiłków w przedszkolu oraz za pobieranie i rozliczanie należnych z tego 

tytułu opłat odpowiedzialny jest intendent oraz dyrektor przedszkola. 
  

§ 4. 

 

1. Niniejsze warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki zostały ustalone 

przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu w porozumieniu z Burmistrzem 

Gostynia. 

2. Jednocześnie Burmistrz Gostynia upoważnił dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 

Gostyniu (upoważnienie Burmistrza Gostynia z dnia 15 października 2010 r., znak sprawy 

O.BOK-00113-34/10) do udzielania zwolnień rodziców (prawnych opiekunów) z całości lub 

części opłat za posiłki: 
1)      w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,  
2)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

  
§ 5 

 

Tracą moc zarządzenia nr 2/10/11 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu z dnia 28 

października 2010 r.; Zarządzenie Nr 7/10/11 Dyrektora przedszkola Miejskiego Nr 1  w Gostyniu z 

dnia 17 czerwca 2011 r. oraz Zarządzenie Nr 6/13/14 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 

Gostyniu z dnia 29 listopada 2013 r. 

 
§ 5 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  
  
  
  

 

 


