
 

 

Ciechanów, dn.       sierpnia 2019r. 

MP10.021.04.2019 

 

Zarządzenie nr 4 /2019 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie 

 z dnia 26.08.2019 r. 

 

 

w sprawie:  opłat za żywienie w przedszkolu 

 

 

Na podstawie art.106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018,poz.996), Prawo 

oświatowe w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ciechanów zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

Do korzystania z wyżywienia w przedszkolu uprawnieni są: 

1) dzieci uczęszczające do przedszkola, 

2) pracownicy przedszkola. 

§ 2. 

 

1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 9 zł i obejmuje koszt zakupu surowców i produktów 

niezbędnych do przygotowania trzech posiłków dziennie: 
Śniadanie       -  2 zł 

II Śniadanie    -  2  zł 
Obiad             -   5 zł 

2. Opłata za jeden posiłek dziennie (obiad) dla pracowników przedszkola wynosi 7 zł i obejmuje 

pełne koszty przygotowania posiłku. 

 

§ 3. 

 

1. Kwota miesięcznej opłaty za żywienie stanowi iloczyn stawki określonej w §2. oraz liczby dni 

pracy przedszkola w danym miesiącu. 

2. Opłaty za żywienie wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia                                

w przedszkolu, nie później niż do 10 dnia danego miesiąca. 

3. W przypadku uprzednio zgłoszonej nieobecności dziecka przekraczającej kolejne 3 dni robocze 

opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Rozliczenie opłaty za miesiąc poprzedni 

następować będzie poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc lub zwrot, jeżeli dziecko 

zakończyło uczęszczanie do przedszkola. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika przedszkola przekraczającej kolejne                         

3 dni robocze opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Rozliczenie opłaty za 

miesiąc poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc lub 

zwrot                            w przypadku rezygnacji z korzystania z żywienia. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 
 

 



 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                      UWAGA RODZICE!  

 

  W oparciu o art.106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018, 

poz.996),  Prawo oświatowe w porozumieniu z Prezydentem Miasta Ciechanów oraz 

na podstawie Zarządzenia nr  4/2019 z dnia 26.08.2019 r.  Dyrektora Miejskiego 

Przedszkola nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie informujemy, że dzienna 

stawka żywieniowa dla dzieci wynosi z dniem 01.09.2019 r. – 9 złotych i 

obejmuje koszt zakupu surowców i produktów niezbędnych do przygotowania 

trzech posiłków dziennie:  

 

 Śniadanie    -  2,00 zł 

 II śniadanie -  2,00 zł 

 Obiad           -  5,00 zł 


