REGULAMIN SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PRZEZ DZIECI
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W MICHAŁOWICACH

1. Sala Oddziału Przedszkolnego jest miejscem spożywania posiłków
przygotowanych przez Firmę Cateringową BMD CATERING Sp. z.o.o.
ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz dla dzieci uczęszczających do
Oddziału Przedszkolnego w Michałowicach.
2. Korzystanie z posiłków w Oddziale Przedszkolnym jest odpłatne.
3. Posiłki wydawane są: dzieciom z Oddziału Przedszkolnego, których
rodzice wnoszą opłaty indywidualne ( gotówką ) za wyżywienie
bezpośrednio u osoby obsługującej stołówkę w dniach i godzinach
ustalonych przez dyrektora przedszkola. Informacja o wyznaczonych
dniach i godzinach będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń.
4. Wpłat za wyżywienie należy dokonywać na koniec danego miesiąca, a
najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca (rozliczenie miesięczne).
5. Nieobecność dziecka należy zgłosić do wychowawcy do godz. 8:30 w
celu odwołania posiłku – obiadu i podwieczorku. Odwołanie śniadania
jest możliwe po zgłoszeniu do wychowawcy najpóźniej do godziny 18:00
dnia poprzedzającego nieobecność dziecka. Nie odwołane śniadanie,
obiad i podwieczorek można odebrać w salach przedszkolnych
poszczególnych grup do godziny 13:00.
6. Firma Cateringowa przygotowuje posiłki zgodnie z zaleceniami Zakładu
Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
7. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach przedszkolnych.
8. Na posiłki wydawane przez Firmę Cateringową składają się:
 II śniadanie
 obiad
 podwieczorek

9. Dziecko winno korzystać z 3 posiłków. W zależności od deklaracji
godzinowej pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym i deklaracji
korzystania z posiłków przez dziecko. Dopuszczalne jest indywidualne
zmniejszenie ilości posiłków wydawanych dziecku lub rezygnacja
wyłącznie za indywidualną odpowiedzialnością rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia.
10.Opłata za posiłki wynosi:
 Zestaw 3 posiłków ( II śniadanie, obiad, podwieczorek ) – 12 zł
Wykupienie pojedynczych posiłków:
 Śniadanie – 4 zł
 Obiad – 8 zł
 Podwieczorek – 1,5 zł
11.Rodzice informowani są o wysokości stawki opłaty za wyżywienie na
pierwszym zebraniu ogólnym w nowym roku szkolnym, dodatkowo
informacja udostępniona jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców na
korytarzu i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej.
12.Wysokość stawki opłaty za wyżywienie może ulec zmianie w trakcie roku
szkolnego, w związku ze zmianami cen rynkowych o czym rodzice
zostaną powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.
13.Posiłki wydawane są w godzinach:
 II śniadanie godz. 9:30
 Obiad godz. 12:30
 Podwieczorek godz. 15:00
14.W uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji pracy
Oddziału Przedszkolnego ( np. wyjść i wycieczek, uroczystości, absencji
pracowniczej, zmniejszenia frekwencji dzieci itp. ) dyrektor może zmienić
organizację posiłków w Oddziale Przedszkolnym. O zmianie rodzice będą
informowani na tablicy ogłoszeń.

15.Oddział Przedszkolny nie przyjmuje od rodziców produktów lub
półproduktów w celu dalszego ich wykorzystania i wydania dzieciom.
16.Firma Cateringowa ustala jadłospis tygodniowy, który jest wywieszany na
tablicy informacyjnej dla rodziców.
17.Dopuszcza się możliwość zmiany w codziennym jadłospisie.
18.W sprawach dotyczących zasad wyżywienia

dzieci w Oddziale

Przedszkolnym, a nie określonych w niniejszym regulaminie decyzję
podejmuje Dyrektor Oddziału Przedszkolnego.
19.Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r.

