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   Zarządzenie nr 6/2022 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 

                              w Markach 

 z dnia 25 kwietnia 2022r. 

 

 
w sprawie ustalenia kwoty za korzystanie z posiłków i sposobu dokonywania 

opłat 

 

Na podstawie:  

art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.     

poz. 1082 );  

 
    zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam wysokość dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Miejskim nr 2  w 

kwocie 14,00 zł, na którą składają się:  

a) śniadanie   4,00 zł,  

b) obiad   7,00 zł,  

c) podwieczorek  3,00 zł.  

 

     § 2 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen 

produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na ceny posiłków. 

 

     § 3 

 

Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z 

uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez 

wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń 

oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia 



Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z posiłków.  

 

     § 4 

 

1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

2. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkola 

Miejskiego nr 2 w Markach o numerze:  

08 8015 0004 0220 5506 2021 0105 

     W opisie należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest  

     opłata. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonuje wpłat za żywienie każdorazowo do 

   10-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych  

    należności, chyba że rodzic złoży wniosek o zwrot nadpłaty. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega  

    stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia 

    nieobecności dziecka.  

6. Zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków za pierwszy dzień 

   nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostanie zgłoszona  

   najpóźniej w dniu poprzednim do godz. 14.00 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku. 
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