
                                                     Zarządzenie Nr 01.08.2019. 

                             Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim 

                                                       z dnia 26 sierpnia 2019 r.  

                            w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki szkolnej  

                                   w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim 

 

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

z 2018 r., poz.1148 ) w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się                        

co następuje : 

                                                                  § 1 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

rozwoju dzieci z przedszkola oraz uczniów szkoły podstawowej wprowadza się zasady 

funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim 

stanowiące załącznik do zarządzenia. 

                                                                  § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Załącznik do zarządzenia Nr 01.08.2019. 

                                                                                                                      Dyrektora Publicznego Przedszkola                

                                                                                                                  w Dobrzeniu Wielkim z dnia 26.08.2019.  

 

                 Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznym Przedszkolu                                  

                                                      w Dobrzeniu Wielkim 

 

                                                                        § 1 

                                                     Postanowienia ogólne 

1.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkolnych. 

2.Przedszkole jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników    

   kuchni przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu      

   Wielkim oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w      

   Dobrzeniu Wielkim.  

3.Kuchnia przedszkolna w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby placówki przedszkolnej  

   i konieczność całodziennego żywienia dzieci przedszkolnych. 

4.Nadzór nad funkcjonowaniem stołówki sprawuje dyrektor przedszkola. 

5.Przedszkole zapewnia System Bezpieczeństwa Żywności HACCP. 

6. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami       

    żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkolnych. 

 

                                                                         § 2 

                        Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej w przedszkolu 

1.Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. Posiłki wydawane są: 

➢ dzieciom z przedszkola, których rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty 

indywidualne za wyżywienie, 

➢ dzieciom, którym dożywianie refunduje GOPS, 

➢ uczniom, których rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty indywidualne za 

wyżywienie, 

➢ uczniom, którym dożywianie refunduje GOPS, 

2.Dzieci przedszkolne korzystają z posiłków na podstawie wniosku rekrutacyjnego lub   

   deklaracji o kontynuacji przedszkola złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3.Uczniowie korzystają z posiłku po uprzednim złożeniu wniosku przez rodziców/prawnych   

   opiekunów w sekretariacie szkoły. 

4.Dzieci przedszkolne mają prawo do korzystania z całodziennego żywienia(śniadanie, obiad,  

    podwieczorek). 

5.Uczniowie szkolni korzystają tylko z jednego posiłku - obiadu 

 

                                                                         § 3 

                                          Ustalenie wysokości opłat za posiłki 

1.Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka i ucznia obejmuje koszt produktów   

   zużytych do  sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca  

   zgodnie z normami żywieniowymi (koszt wsadu do kotła). 

2.Wysokość opłaty za posiłki w stołówce określa dyrektor przedszkola w porozumieniu                                                                              

    z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki. 



3.Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce : 

➢ opłata z tytułu żywienia dzieci przedszkolnych wyliczona jest wg stałej stawki 

dziennej, która wynosi  6,50 zł 

➢ śniadanie                       1,80 zł 

➢ obiad                             3,50 zł 

➢ podwieczorek               1,20 zł 

 

➢ opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi   5,00 zł 

4.W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość  

    zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej  

    miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

                                                                     § 4 

                                                Wnoszenie opłat za posiłki 

1.Opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych wnosi się do dnia 10-tego każdego miesiąca  

   na indywidualny numer konta. Za datę  zapłaty uważa się dzień wpływu środków      

   finansowych na rachunek placówki. 

2.Opłaty za wyżywienie uczniów szkolnych wnosi się do dnia 15-tego każdego miesiąca na   

   indywidualny numer konta. . Za datę  zapłaty uważa się dzień wpływu środków      

   finansowych na rachunek placówki. 

3.Opłatę za osoby dożywiane w ramach pomocy społecznej dokonuje GOPS. 

    Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia dla dzieci z rodzin będących                      

    w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej przez Gminny Ośrodek Pomocy  

    Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia  

    (decyzja GOPS) odpłatność za żywienie dzieci jest regulowana przez GOPS po rozliczeniu  

    faktycznych kosztów, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Przedszkole                          

    z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym     

    odrębnymi  przepisami. 

 

                                                                     § 5 

                                           Zwroty za niewykorzystane posiłki 

1.W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka,  

    nadpłacona kwota za wyżywienie zwracana jest w następnym miesiącu na wskazane przez   

    rodzica konto. 

2.Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby  

    posiłków, wskazane jest wcześniejsze – najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.30 –  

    poinformowanie przez rodzica/prawnego opiekuna o późniejszym przyprowadzeniu  

    dziecka do przedszkola. 

3.Opłata za niewykorzystane obiady przez ucznia w danym miesiącu odliczana jest od opłaty  

    w kolejnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia nieobecności danego ucznia do godziny   

    9.00 danego dnia  w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

                                                                 



                                                                     § 6 

                                                   Wydawanie posiłków 

1.Dzieci przedszkolne : 

Śniadanie             8.30   cztery grupy 

                             9.00   jedna grupa  

Obiad                  11.30   cztery grupy 

                            12.00   jedna grupa  

Podwieczorek     14.15  cztery grupy  

                            14.30  jedna grupa 

2.Uczniowie szkolni : 

Obiad                  12.30- 14.00 

Dyrektor szkoły ustala godziny  tur obiadowych w porozumieniu z wychowawcami uczniów 

korzystających z obiadów. Stołówka jednorazowo może pomieścić ok.60 osób w wieku 

szkolnym. 

 

 

                                                                     § 7 

                   Zasady postępowania w przypadku stosowania diet żywieniowych 

1.W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi. 

   Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających    

   niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowania poniższych   

   procedur: 

➢ Złożenie wniosku w formie pisemnej do dyrektora przedszkola o przygotowanie 

posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi. 

➢ Dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania 

eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia. 

➢ Respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez 

dyrektora po konsultacji z intendentem.    

 

 

                                                                      § 8 

                            

                                             Zasady zachowania w stołówce 

 

1.Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do niej. 

2.Dzieci przedszkolne przyprowadzane są przez wychowawców w określonych godzinach,   

   posiłki podawane są dzieciom przez personel przedszkola . 

3.Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki  

   dotyczącego przepisów bhp. 



4.W czasie spożywania obiadu w stołówce pełnią dyżur wyznaczeni nauczyciele szkoły  

    podstawowej. 

5.Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania . 

6.Naczynia po skończeniu posiłku odstawiane są przez ucznia na wyznaczone miejsce. 

7.W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany  

   zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

 

                                             

                                                                      § 9 

 

                                                    Postanowienia końcowe 

 

1.O wszystkich sprawach związanych z organizacją stołówki decyduje dyrektor przedszkola. 

2.Zmiany dokonane mogą być w formie pisemnego aneksu. 

3.Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu  

   Wielkim wprowadzone zostają od  dnia 1 września 2019r.  


