PROJEKT
ZARZĄDZENIE nr 3/2020
DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEMIELNICY
z dnia 27.01.2020
zmieniające zarządzenie nr 5 z dnia 11.09.2019

W sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia
zarządzam co następuje:
§ 1.
Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są wychowankowie przedszkola.
§2
1.

Ustalam dzienną stawkę żywieniową w przedszkolu w Jemielnicy:
1) dla dzieci z grupy 9-godzinnej stawka dzienna wynosi – 7,00 zł
2) dla dzieci z grupy 5-godzinnej stawka dzienna wynosi 5,50 zł

2.

Ustalam dzienną stawkę żywieniową w oddziałach zamiejscowych przedszkola w Jemielnicy
– stawka dzienna wynosi 2,50 zł – za śniadanie – w przypadku gdy dzieci korzystają z obiadu przywożonego przez firmę
zewnętrzną
3.

Ustalam dzienną stawkę żywieniową w oddziałach zamiejscowych przedszkola w Jemielnicy
– stawka dzienna wynosi 3,50 zł – za śniadanie i drugie śniadanie – w przypadku gdy dzieci nie korzystają z obiadu
przywożonego przez firmę zewnętrzną
4. W przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka chorującego na alergię pokarmową, potwierdzoną zaświadczeniem
lekarskim, dyrektor na prośbę rodziców może obniżyć stawkę za wyżywienie dziecka o połowę.
5. Stawka żywieniowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
§3
1.

2.

Opłaty za posiłki w Jemielnicy dla dzieci wynoszą:
1) Śniadanie – 2,00
2) Dwudaniowy obiad – 3,50
3) Podwieczorek – 1,50
Opłaty za posiłki w oddziałach zamiejscowych dla dzieci wynoszą:
1) Śniadanie – 2,50
2) śniadanie i drugie śniadanie – 3,50 zł
§4

1.

2.
3.

Opłaty ustalone w § 2 wnosi się z dołu za miesiąc, w którym dziecko korzystało z żywienia w przedszkolu, najpóźniej
do 15 dnia następnego miesiąca poprzez wpłatę na konto w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Jemielnicy
67 8907 1018 2007 6000 5201 0001.
Za datę uiszczenia należności rozumie się datę wpływu środków na konto.
Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
Przypadki uporczywego uchylania się od płacenia spowodują skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§5
1. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni w których dziecko było obecne w
przedszkolu, razy stawkę dzienną.
2. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi w ciągu 7 dni.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

