
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW PRZYGOTOWYWANYCH 
PRZEZ KUCHNIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JOANNY VON SCHAFFGOTSCH-GRYZIK 
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

  

Podstawa prawna:  
Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm.)   

§ 1 

1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik dla oddziałów przedszkolnych                           

w Rudzie Śląskiej, zwanym dalej oddziałami przedszkolnymi  funkcjonuje kuchnia szkolna w 

ramach prowadzonego żywienia dzieci.  

2. Korzystanie z posiłków w szkole przez oddziały przedszkolne jest odpłatne.   

3. Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną mogą korzystać wyłącznie na terenie szkoły:  

1) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr  3 im. 
Joannny von Schaffgotsch-Gryzik, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za 
wyżywienie, 

2) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, których dożywianie refunduje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, 

3) pracownicy oddziałów szkolnych ponoszący opłaty z tego tytułu. 
4. Kuchnia szkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi  dla 

dzieci w wieku przedszkolnym.  

5. Kuchnia szkolna przygotowuje następujące posiłki: 

1) śniadanie,  
2) obiad, 
3) podwieczorek.  

6. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w oddziałach przedszkolnych ramowym 

rozkładem dnia: 

1) śniadanie o godz. 8.15-9.00 

2) obiad o godz.  11.10 -12.10 

3) podwieczorek o godz. 13.45 – 14.15 

7. Dziecko może korzystać z posiłków zgodnie z oświadczeniem rodzica. 

8.  Na podstawie uzgodnień dyrektora oddziałów przedszkolnych z organem prowadzącym                                                        

(nr pisma SP3.071.47.2021) ustalono wysokość opłat za wyżywienie tj.: 

1) śniadanie            1,75 zł 

2) obiad                   3,50 zł  

3) podwieczorek    1,75 zł  

9. Szkoła umożliwia pracownikom korzystanie z posiłków na zasadach odpłatności uwzględniających: 

1) dzienną stawkę żywieniową, 

2) koszty poniesione w procesie przygotowania posiłków. 
10.   Aktualny jadłospis ustalany jest przez intendenta oddziałów przedszkolnych w uzgodnieniu                                 

  z kucharką i podlega akceptacji  dyrektora. Jadłospis podawany jest do ogólnej wiadomości  

  poprzez umieszczanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.  



11. W oddziałach przedszkolnych mogą być stosowane diety żywieniowe dla dzieci wynikające                                

z zaleceń lekarskich, na zasadach ustalonych przez rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem, 

w ramach możliwości organizacyjnych szkoły.  

§ 2  

1. Zasady i terminy wnoszenia opłat za posiłki określone są w „Regulaminie w sprawie rozliczenia 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia”. 

2. Stawkę dziennego wyżywienia dzieci ustala się w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny 

rynkowe artykułów spożywczych zużytych do przygotowywania posiłków.  

3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust. 8 może ulec zmianie w związku ze zmianą cen 

artykułów spożywczych. Zmiana następuje na wniosek dyrektora oddziałów przedszkolnych                                  

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. O zmianie stawki żywieniowej rodzice/prawni opiekunowie dzieci są powiadamiani  

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

§ 3 

1. Pracownicy oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z posiłków przygotowanych przez kuchnię 

szkolną. 

2. Na pełny koszt posiłku składa się: dzienna stawka żywieniowa (§ 1 ust. 8) oraz koszt 

przygotowania posiłku ustalony na zasadach określonych w piśmie okólnym Prezydenta Miasta 

Ruda Śląska                          nr EO.4424.29.36.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., a w przypadku 

pracowników administracji                                 i obsługi stawka ta jest wyższa o wartość podatku 

VAT.  

3. Wysokość opłat za posiłki może ulec zmianie, o czym pracownicy zostaną poinformowani  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Opłaty za wyżywienie personelu naliczane są zgodnie  

z oświadczeniem personelu  złożonym u intendenta i wpłacane na wskazany numer rachunku 

bankowego przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


