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Regon:27151069100015 ZARZĄDZENIE NR 8PP2.Ż022
DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

IM. CZESŁAWA JANCZARSKI EGO W RYDUŁTOWACH
z dnia l1.03.2022n

W sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki lv Publicznym Przedszkolu nr 2

irn. Czesława Janczarskiego w Rydułtowach

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dńa 14 grudnia 20i6r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 202lr.

Poz. 'l 082 z póż. zm.)

Dyrektor

Publicznego Przedszkola nr 2 im. Czesława Janczarskiego

zarądza co następuje:

§l
1 . Opłata za posiłki dziecka w przedszko]u za 1 dzień roboczy wynosl:

l) za 3 posiłki - l0 zł

2)za2posiłki*8zł
3) za 1posiłek-5zl

2. Wysokość miesięczrrej opłaly za posiłkt jest równa iloczynowi opłaty, o któĘ morva w ust. l
(zgodnie z ilością posiłków zdeklarowanych przez rodzica l opiekuna prawnego) i liczby dni

roboczych w danym miesiącu,

3. Opłatę o któĘ mowa w-ust. 2 dokonuje się tylko przelewem na rachunek bankowy przedszkola z

góry za dany miesiąc w tenninie od 1 do 10 dnia danego miesiąca.

4. W przypadku, gdy ostatni &ień płatności jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to wpłaty

należy dokonać w ostatnim dniu roboczym terminu o którym mowa w ust. 3,

5. Wysokośó opłat za posiłki, wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomoc1, Społecznej ustala się na

podstawie ust. 1i2.



§2
1 . za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za posiłki, o któĄ
mowa w § 1ust.1

ż. ZwroĘ za posiłki z danego miesiąca dokonywane będą w miesiącu następnym ,bądż zaliczane

będą na poczet opłaty za posiłki należne za następny miesiąc.

§3
1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania opłat za

posiłki dziecka w przedszkolu.

2. Zakażdy dzień opóznienia we wnoszeniu opłat, o których mowa w § i ust. 2, będą naliczane

odsetki ustawowe.

§4
Zmiana ilości zdeklarowanych posiłków noże nasĘpić od nowego miesiąca po uprzednim

wcześniejszym powiadomieniu przedszkola, nie później.lednak niż w ostatnim dniu roboczym

poprzedniego miesiąca, po którym rna nastąpió zmiana,

§5
Traci moc zarządzenie Nr 6PP2.20l9 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Ryduhowach z

dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki dzieci w

Publicznym Przedszkolu nr 2 w Rydułtowach.

§6
Zanądzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2022 roku.
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