Załącznik
do zarządzenia nr 07/2020/2021
Dyrektora Zepołu
Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej
z dnia 12 października 2020

ANEKS NR 01
DO REGULAMINU STOŁÓWKI
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
W związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej COVID-19, zmianą wysokość
dziennej opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia oraz zmianą adresu strony
internetowej placówki do Regulaminu Stołówki wprowadza się następujące zmiany;
I.

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie;

1. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole.
2. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w
każdym roku szkolnym jest wprowadzana zarządzeniem dyrektora.
3. Zarządzenie
o wysokość dziennej opłaty za wyżywienie jest umieszczone
na stronie internetowej placówki w zakładce JADŁOSPIS.
4. Opłata za wyżywienie dla dziecka obejmuje jedynie koszty surowców użytych
do przygotowania posiłków.
5. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku
szkolnym.
6. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu
produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania
i funkcjonowania stołówki przedszkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych
pracowników zatrudnionych w stołówce w przeliczeniu na wysokość dziennej opłaty
za wyżywienie.
7. Do ceny opłat za obiady dla pracowników niepedagogicznych dolicza się podatek Vat
w wysokości 8%.
8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany opłaty za wyżywienie. Zmiany te ustala Dyrektor
po
uzgodnieniu z organem prowadzącym.
9. O zmianie opłaty za wyżywienie rodzice otrzymują informacje w formie pisemnej
poprzez dziennik elektroniczny. Informacja taka jest tez umieszczana na stronie
internetowej placówki.
10. Dyrektor przedszkola na mocy upoważnienia udzielonego przez Organ Prowadzący
zgodnie z Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice
z
dn.22.01.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych

do udzielenia zwolnień
z całości lub części opłat za korzystanie
przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej, może zwolnić
rodziców dziecka z części lub całości opłat za wyżywienie.
11. Zwolnień dokonuje się w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. na wniosek rodzica, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do regulaminu stołówki.
II.

§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie;
3. Informacja o wysokości opłat jest przekazywana rodzicom przez wychowawcę
grupy poprzez dziennik elektroniczny.

III.

w § 4 wprowadza się punkt 8 o następującej treści;
8. W okresie
czasowego ograniczonego funkcjonowania przedszkola,
spowodowanym wystąpieniem sytuacji epidemicznej, odpłatność za posiłki za dany
miesiąc rodzice wpłacają wyłącznie w formie przelewowej.

IV.

w § 5 wprowadza się punkt 4 i punkt 5 o następującej treści;
4. Opłaty za wyżywienie w miesiącach wakacyjnych w okresie wystąpienia sytuacji
epidemicznej należy opłacać w pierwszych 3-ch dniach danego miesiąca wyłącznie
w formie przelewowej.
5 Informacja o wysokości opłat jest przekazywana rodzicom przez intendenta
przedszkola poprzez dziennik elektroniczny lub drogą e-mailową.

V.

§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie;
2. Jadłospis jest wywieszany w przedszkolu oraz jest umieszczany na stronie
internetowej placówki www.meszna.edu.pl.

