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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 

1. Przedszkole Miejskie Nr 20 w Gliwicach prowadzi żywienie dzieci. 

2. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna. 

3. Personel zatrudniony w kuchni przedszkolnej przygotowuje posiłki dla 
wszystkich  chętnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 20 
w Gliwicach. 

4. Miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię dla dzieci jest 
przedszkolna sala zajęć każdej grupy. 

5. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. Z posiłku mogą korzystać: 

a) dzieci z Przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie, 

b) dzieci z Przedszkola, których dożywianie refunduje OPS w Gliwicach. 

6. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny i w innych uzasadnionych 
przypadkach losowych dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków  
z OPS – na wniosek rodziców lub przedszkola. 

7. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi 
normami  żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

8. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia. Ich treść ustala 
referent  i kucharka, a zatwierdza wicedyrektor Zespołu ds. przedszkola. 

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

10.  Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice lub 
prawni opiekunowie składają wicedyrektorowi Zespołu ds. przedszkola.  

11. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o 
stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym 
produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. 

12. Na posiłki przygotowane przez kuchnię składają się: 

a) śniadanie 
b) obiad /zupa, drugie danie, kompot/ 
c) podwieczorek 

 

13.  Personel wydający posiłki zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy    
      wydawaniu  gorących potraw. 

14. Dziecko może korzystać z 1, 2 lub trzech posiłków. Ilość posiłków wynika  
      z zadeklarowanej przez rodzica ilości posiłków. 

15. Rodzice dzieci ponoszą koszty produktów niezbędnych do sporządzenia 
posiłku.  



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 

16. Aktualny koszt posiłków określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

17. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w pkt. 13, jak i każdorazową jej 
      zmianę dyrektor  ustala w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

18. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,  
 w związku ze znacznymi zmianami cen żywności , o czym Rodzice zostaną    
powiadomieni   z miesięcznym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej   przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w 
przedszkolu. 

19. Opłaty za wyżywienie dzieci,  rodzice wpłacają na wskazany  numer rachunku 
      bankowego przedszkola.   

20.  Rozliczenie stron będzie następowało comiesięcznie z góry do 10-go dnia 
każdego  miesiąca. (liczy się data wpływu należności na konto placówki). 

21. Naliczanie opłat za wyżywienie dziecka  dokonywane jest na podstawie jego 
frekwencji  odnotowanej w dzienniku zajęć  nauczyciela . Opłaty, z  tytułu 
korzystania przez dziecko z posiłków, będą naliczane jedynie za dni w których 
dziecko faktycznie przebywało w Przedszkolu i korzystało z posiłku.  

22. Opłata za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu 
podlega  zwrotowi. Wysokość opłaty za żywienie za następny miesiąc będzie 
pomniejszona o koszt posiłków w dniach nieobecności dziecka w miesiącu 
poprzednim. 

23.  Posiłki wydawane są w godzinach: 

a) śniadanie          -      8/30 - 8/50 
b) obiad                -      11/30 - 12/00 
c) podwieczorek   -     13/45 - 14/00 

 

24.  Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw  
 przygotowywanych przez rodziców.  

25. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia ponosi referent. 

26.  Powyższe zasady korzystania z prowadzonego przez Przedszkole Miejskie Nr 
20 w Gliwicach wyżywienia obowiązują od 1 grudnia 2016 r. 

 
 
 

 

 ………………………….. 

                                                                                       podpis dyrektora 


