
Zarządzenie nr 10/2017 

Dyrektora  Przedszkola Nr 13 im. M. Kownackiej 

z dnia 1  września 2017 roku 

w sprawie: określenia warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej  

Na podstawie: 

- art.106 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe                                                    

(DZ.U. z 2017 r., poz.59 i 949), 

 § 7  ust.3c Statutu Przedszkola nr 13 w Rybniku  

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1.Wprowadza się Regulamin: Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej                  
Przedszkola Nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku w brzmieniu ustalonym w Załączniku                 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.   

 

§2 

1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Przedszkola Nr 13 do zapoznania się  

z treścią regulaminu. 

2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola                     

z treścią regulaminu. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 

Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej                                                  

Przedszkola Nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 

Na podstawie: - art.106 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.(DZ.U..z 2017 r., poz.59 i 

949), 

1.  W przedszkolu nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę. Dzieci 

spożywają posiłki w salach zajęć. 

2. Posiłki wydawane są odpłatnie: 

a) dzieciom z przedszkola , których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za żywienie  

b)dzieciom z przedszkola których dożywianie refunduje OPS 

3. Dziecko może korzystać z 1, 2 lub 3 posiłków w zależności od deklaracji rodziców. 

Rodzice deklarują korzystanie z posiłków w umowie zawartej z Miastem Rybnik w imieniu , 

której działa Dyrektor Przedszkola. 

3.  Do korzystania z wyżywienia w przedszkolu uprawnieni są: 

a) dzieci uczęszczające do przedszkola,  

b) pracownicy kuchni, 

c)nauczyciele, 

d) pracownicy administracji i obsługi. 

4.  Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie 

tygodniowym. 

 Ich treść ustala intendent i kucharka, a zatwierdza dyrektor. Jadłospisy wywieszane są 

widocznym miejscu.  

5.  Posiłki wydawane są w dni w których pracuje przedszkole w następujących godzinach: 

a) śniadanie 8.15 

b) obiad 12.00 

c) podwieczorek 14.15 

6.Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach stołówki składają się:  

a)śniadanie  

b)obiad( zupa i drugie danie) 

c) podwieczorek 

8. Zasady  wydawania posiłków: 

a) porcjowane posiłki wydawane  są z pomieszczenia kuchennego przez personel kuchni i 

dostarczane do sal zajęć  przez oddziałowe w przedszkolu. 

b) każde dziecko ma zapewnione miejsce siedzące do spożywania posiłków  



c) personel przedszkola wydający posiłki musi spełniać warunki stawienie przy prowadzeniu 

zbiorowego żywienia.  

d) dzieci przedszkolne odbywające roczne przygotowanie w SP-13 korzystają ze stołówki 

szkolnej. 

 


