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Zarządzenie Nr 1/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie z dnia 1 października 2022 r. 

w sprawie  wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia i wnoszonych opłat  

za posiłki i pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 10 

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

(Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) w porozumieniu z Prezydentem Miasta Rzeszowa – w celu za-

pewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidło-

wego rozwoju dzieci z przedszkola zarządzam, co następuje; 

1. Wprowadzam regulamin korzystania z wyżywienia i wnoszonych opłat za posiłki i pobyt 

dziecka  w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Rzeszowie.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r. 

Regulamin korzystania z wyżywienia i wnoszonych opłat za posiłki i pobyt dziecka 

w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Rzeszowie 

1. Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 

2021.1082  z późn. zm.)   

2. Uchwała Nr LXVI/1441/2022Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym 

kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

     POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1 

1.  Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania 

przez dzieci  z wydawanych posiłków oraz zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej przedszkola i na tablicy ogłoszeń. 

WARUNKI  KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ 

§ 2 

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

1) dzieciom z przedszkola, których rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty indywi-

dualne  za wyżywienie, 

       2) dzieciom, którym dożywianie refunduje MOPS,  

2.  Na posiłki wydawane przez kuchnie składają się:  

      1) śniadanie,  

      2.) drugie śniadanie  

      3) obiad dzielony – I danie, II danie.       

 3. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla 

dzieci w wieku  przedszkolnym. 

4. Intendent w uzgodnieniu z kucharzami oraz po akceptacji dyrektora, ustala jadłospis  dla 

dzieci. 

5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń przedszkola.  

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

nym dniu. 

7. Posiłki wydawane są z kuchni w ustalonych godzinach: 

    1) Śniadanie:   8: 30 

    2) II śniadanie 10:00 

    2) Obiad:  

         a) I danie:  11: 30   

         b) II danie: 14: 00 

8.  Dzieci korzystają z całodziennego żywienia.  
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9. W przedszkolu nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spoży-

wane są  w salach zajęć.  

10. Posiłki nakładane są na krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpo-

wiednią  temperaturę. 

11. Wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni i dostarczane do sal zajęć przez pracowni-

ków obsługi na wózkach transportowych. 

12. Posiłki rozdawane są dzieciom w salach przez nauczyciela i pracowników obsługi, którzy 

podczas trwania posiłków sprawują opiekę nad dziećmi. 

13. Po spożyciu posiłku naczynia są odnoszone przez pracowników obsługi do zmywalni na-

czyń. 

14. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie listy obecności dzieci w przedszkolu  w da-

nym dniu.   

15. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do terminowego i regularnego wno-

szenia należnych opłat. 

16. W przedszkolu obowiązuje system elektronicznego odczytu obecności. Rodzice podczas 

pobytu zobowiązani są korzystać ze swoich kart do systemu elektronicznego rejestru obecności. 

17. Naliczanie opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonywany jest na podsta-

wie odczytu  z systemu elektronicznego. 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI DZIECI 

§ 3 

1. Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do 

   sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie   z nor-

mami   żywieniowymi (koszt wsadu do kotła).  

2. Opłata z tytułu żywienia wyliczona jest wg stałej stawki dziennej, której wysokość określana 

jest  w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 3. Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko z posiłków stanowi iloczyn opłaty za posiłki 

i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.  

 4. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w no-

wym roku szkolnym. W przypadku konieczności podwyższenia stawki w ciągu roku szkol-

nego, rodzice zostają  poinformowani o tym fakcie z co najmniej miesięcznym wyprzedze-

niem. 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI I POBYT W PRZEDSZKOLU 

§ 4 

1. Informację o wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt  dziecka w przedszkolu Rodzice 

otrzymują  za  pośrednictwem  platformy internetowej ”Elektronicznym systemie rozliczania 

kosztów  żywienia  dzieci” spersonalizowanym dla każdego dziecka.   

     Ścieżka logowania: 

     1. Strona internetowa: edziecko.edu.pl 

     2. Login: numer karty dziecka 

     3. Hasło: imię dziecka pisane z dużej litery 

 2. Opłaty należy dokonywać w terminie do 10-go dnia  miesiąca, w  którym następuje korzy-

stanie  z posiłków w przedszkolu. 

 3. Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są wyłącznie przelewem na rachunek ban-

kowy  Zespołu 48 1020 4391 0000 6602 0187 6812. W treści przelewu należy koniecznie 

wpisać imię  i nazwisko dziecka z dopiskiem opłata za pobyt i żywienie w przedszkolu.                            

Za datę zapłaty  uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek placówki. Jeżeli 

zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ulega on przesunięciu na na-

stępny dzień roboczy. 

 4. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia (jeden gorący posiłek dziennie) 

dla dzieci  z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej przez 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokry-

cie kosztów wyżywienia (decyzja MOPS) odpłatność za żywienie dzieci jest regulowana 

przez MOPS na podstawie noty księgowej wraz z załączoną listą dzieci, którym przyznano 

dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami. 

§ 5 

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

płacona  kwota za wyżywienie zwracana jest na wskazane przez Rodzica/opiekuna prawnego 

konto.  

2. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzy-

stanie  z posiłku za każdy zgłoszony dzień nieobecności z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za 

pierwszy dzień nieobecności w przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona za pomocą 

platformy internetowej nie później niż do godz. 8:00 w dniu nieobecności.  

4. Odpisy oraz  nadpłaty  na koniec każdego miesiąca zaliczane są na poczet przyszłych na-

leżności.  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIO-

WYCH U DZIECI 

§ 6 

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

2. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających nie-

które produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowania poniższych procedur:  

    1) złożenie wniosku w formie pisemnej do dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  o 

przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi.  

    2) dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania elimi-

nacji  składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.   

    3) respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez dyrektora  

         po konsultacji z intendentem.    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Regulamin wprowadza się w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole 

(ZSZP4.4321.1.2022- akceptacja organu prowadzącego z dnia 5lipca 2022 r. oraz uchwała RM 

Rzeszowa Nr LXVI/1441/2022). 

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

minie,  decyzję podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4.  

3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje dyrektor Ze-

społu  Szkolno-Przedszkolnego Nr 4.  

 

§ 8 

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.10. 2022 r. 

       
Załącznik  nr 1 

do Regulaminu korzystania z wyżywienia  

i wnoszonych opłatach za posiłki i pobyt dziecka 

w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Rzeszowie 

 

1.Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 10 wy-

nosi 6,50 zł.  

2.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 10 określa Uchwała  

Nr LXVI/1441/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2022 r. i wynosi 1,14 zł.  


