Regulamin korzystania ze stołówki i wyżywienia prowadzonego przez
Przedszkole Miejskim 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul M. Lermontowa 7
Na podstawie art. 106 ust. 3 w związku z art. 106 ust 1,2,3,i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59) oraz art. 7 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz 1189
z późniejszymi zmianami) Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala
następujący Regulamin korzystania ze stołówki i wyżywienia prowadzonego przez Przedszkole Miejskie
Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi:
§ 1.
1. Ze stołówki oraz wyżywienia mogą korzystać dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Łodzi oraz nauczyciele obydwu placówek, którzy podpisali
umowę z przedszkolem.
2. Posiłki wydawane przez przedszkole są płatne.
3. Rodzice dzieci i uczniów oraz nauczyciele są zobowiązani do wnoszenia miesięcznej opłaty za
wyżywienie.
§ 2.
1. Miesięczną opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola mnożąc stawkę żywieniową, wybraną
przez osoby wskazane w § 1 pkt 1, przez liczbę dni, w których korzystali oni z wyżywienia.
2. Wysokość opłat za posiłki ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym placówki.
3. Do ustalenia ceny za posiłki wskazane w pkt 1 nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek od
tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
4. Cena za posiłki dla pozostałych osób nie wymienionych w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości nie niższej
niż suma kosztów prowadzenia stołówki w przeliczeniu na jeden posiłek.
§ 3.
Ustala się następujące opłaty za posiłki:
1. Stawki żywieniowe w Przedszkolu wynoszą:

2. Stawka żywieniowa za obiad w stołówce szkolnej wynosi:
3. Stawka dla osób wskazanych w § 2 pkt 4 wynosi:

3 posiłki – 6,50 zł;
2 posiłki – 5,20 zł;
1 posiłek – 3,25 zł.
obiad – 4,5 zł
obiad - 10 zł

§ 4.
1. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalana jest na podstawie faktycznie zjedzonych posiłków
do 5 dnia każdego następnego miesiąca po okresie żywieniowym, przez delegowanego pracownika
przedszkola.
2. Osoby korzystające z żywienia są zobowiązane zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 1
pkt 1 do kontaktu z przedszkolem, celem weryfikacji wysokości opłaty za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za wyżywienie wnoszona jest z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego ona dotyczy.

§ 5.
1. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w § 3, są lokowane na rachunku bankowym
przedszkola.
2. Wpłaty miesięcznej opłaty za wyżywienie należy dokonywać na następujące rachunki bankowe:
a) Przedszkole:
GETIN BANK ŁÓDŹ Nr 19 1560 0013 2030 6095 1000 0007
b) Szkoła :
GETIN BANK ŁÓDŹ Nr 22 1560 0013 2038 0306 0951 0005
3. Za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na wyżej wskazane konto.
§ 6.
1. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, Przedszkole naliczy odsetki za zwłokę, jak dla należności
podatkowych.
§ 7.
1. W przypadku zalegania z miesięcznymi opłatami za wyżywienie Przedszkole będzie dochodzić
zwrotu należnych kwot w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Łódź, 5 czerwca 2018r.

