ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO w LIPCE
nr 4/ 2011 dnia 31.08.2011r. w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu
Na podstawie art. 67a z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, działając na podstawie
porozumienia z wójtem Gminy Lipka , zawartego dnia 26.08.2011r. zarządzam co następuje:
§1
1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu są uprawnieni wychowankowie i
pracownicy przedszkola.
§2
1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci i pracowników obejmuje zakup surowców i
produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
2. Pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia odpłatnie.
§3
1. Dzieci i pracownicy mają możliwość korzystania z następujących posiłków:
a) zupy,
b) śniadania, zupy i drugiego dania,
c) całodziennego wyżywienia tj. śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek.
Koszt w/w posiłków zostaje wyliczony na podstawie miesięcznych kalkulacji ( wsad do
kotła w danym miesiącu) – załącznik do zarządzenia.
2. Opłaty wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z wyżywienia w
przedszkolu, najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca u kierownika gospodarczego w
Przedszkolu Gminnym w Lipce lub w kasie Urzędu Gminy w Lipce. Po tym terminie
wpłat będzie można dokonać tylko w kasie Urzędu Gminy łącznie z naliczanymi
ustawowo odsetkami.
3. Kierownik gospodarczy przekazuje zebrane pieniądze do kasy Urzędu Gminy do 16
dnia danego miesiąca.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika opłata podlega zwrotowi za każdy
dzień nieobecności, zwrot nastąpi w następnym miesiącu rozliczeniowym.
5. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w trakcie trwania miesiąca, rozliczenie
płatności nastąpi w następnym miesiącu rozliczeniowym.
§4
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą
ubiegać się o ulgi w opłacie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej
rodziny dziecka oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wyżywienia może zostać
złożony przez :
a) rodziców/ prawnych opiekunów,
b) nauczyciela przedszkola
3. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielenia ulgi w opłatach
za wyżywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka
powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu
naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO w LIPCE
Z DNIA 28 maja 2012 r.
w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu w trakcie pełnienia dyżuru wakacyjnego
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty , z dnia 7 września 1991 r. art.67a , zarządzam
co następuje:
§1
1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego są
uprawnione zapisane na ten dyżur dzieci.
§2
1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci obejmuje zakup surowców i produktów
potrzebnych do przygotowania posiłków tzw. „wkład do kotła”.
2. Dzieci korzystają z całodziennego żywienia tj. śniadanie, zupa, drugie danie ,
podwieczorek.
3. Opłaty za wyżywienie wnosi się za miesiąc z dołu, czyli po miesiącu rozliczeniowym
do dnia 15 sierpnia w kasie Urzędu Gminy Lipka.
4. W przypadku nieobecności dziecka opłata w okresie dyżuru nie podlega zwrotowi.
§3
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o ulgi w opłacie w
przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Wniosek w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie dziecka z wyżywienia
rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
§4
1. Rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia w sprawie zasad odpłatności9
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2012 r. i podlega publikacji w sposób
zwyczajowo przyjęty.

