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Regulamin stołówki przedszkolnej  

Przedszkola Sióstr Misjonarek św. Rodziny 

im. bł. Bolesławy Lament 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017, poz.59, ze 

zm.)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003r., nr 6, ze zm.) 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju 

wychowanków, przedszkole prowadzi kuchnię i stołówkę. 

2.  Stołówka przedszkolna funkcjonuje w dni robocze roku przedszkolnego. 

3. Stołówka przedszkolna nie funkcjonuje w czasie dni ustawowo wolnych od 

pracy, święta i przerwy w zajęciach przedszkolnych oraz w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych. 

4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi 

normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym na zasadach 

obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia. 

 

5. Posiłki i napoje oferowane dzieciom w przedszkolu przygotowywane są                      

w odpowiednich warunkach higienicznych i mają wartość energetyczną                              

i odżywczą odpowiednią do wieku i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.  

Przygotowywane są w dniu wydania do spożycia, w warunkach 

zabezpieczających przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych 

(odpowiedni sprzęt, temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki są 
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urozmaicone oraz charakteryzują się dobrym smakiem, zapachem                                    

i konsystencją. 

6. Stołówka przedszkolna przygotowuje posiłki w formie śniadania, przekąsek 

owocowo-warzywnych, zupy, drugiego dania z kompotem, podwieczorka, 

drugiego podwieczorka dla dzieci zostających dłużej w przedszkolu, zgodnie z 

miesięcznym jadłospisem ustalonym przez szefa kuchni, zatwierdzonym przez 

Dyrektora przedszkola. 

7. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i 

kalkulacją kosztów. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i 

opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent/szef 

kuchni i kucharki, a zatwierdza dyrektor. 

8. Informacja o aktualnym jadłospisie wraz z alergenami wywieszana jest na 

tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

 

9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany 

jadłospisu w danym dniu. 

 

10. Posiłki wydawane są z kuchni przez personel kuchenny, a następnie 

rozdawane przez pomoce nauczyciela i nauczycielki dzieciom przy stolikach 

danej grupy. 

 

11. Posiłki wydawane są w poszczególnych godzinach:         

                                                                      

a) śniadanie-08.30 

b) obiad w grupach młodszych  

 Zupa - 11.00 

 drugie danie - 13.00 

c) obiad w grupach starszych - 12.45 

d) podwieczorek - 14.45. 

 

12. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w 

danym dniu do godziny 09.00. 
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13. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania nauczycieli o alergii 

pokarmowej dziecka w formie pisemnego zaświadczenia lekarskiego. Dzieci 

uczulone na składniki danego posiłku otrzymują pełnowartościowy posiłek 

zamienny. 

14. Dzieci będące na dietach otrzymują odpowiednie posiłki zgodne z dietą 

podpisane imiennie. 

15. W przedszkolu uwzględnia diety: ogólną, bezmleczną, bezglutenową.  

16. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać tylko dzieci 

korzystające z posiłków oraz pracownicy przedszkola. 

17. Wszystkie dania wydawane są przez pracowników kuchni w odpowiedniej 

temperaturze w naczyniach zbiorczych dla danej grupy. 

18.  Zabrania się wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców, własnych 

środków spożywczych i zabawek. 

19.  Za czystość na stołówce w ciągu dnia odpowiadają pracownicy kuchni, a po 

zakończeniu wydawania posiłków, pani sprzątaczka.  

20. Kontrolę wewnętrzną nad pracą stołówki szkolnej sprawuje Dyrektor 

Przedszkola. 

 

§2 

 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 

 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce są: dzieci uczęszczające do przedszkola 

i pracownicy przedszkola. 

2. Dzieci i pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia proszeni są o jak 

najmniejsze marnotrawstwo otrzymanego jedzenia. 
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§ 3 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej ustala 

się uwzględniając koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku 

na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku. 

2. W sytuacjach wzrostu kosztów przygotowania posiłków w trakcie roku 

szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu 

korzystających z posiłków z miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Opłata za wyżywienie doliczana jest do czesnego za przedszkole. 

4. Na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, Dyrektor 

przedszkola może udzielić zniżki w opłacie za wyżywienie. 

5. Odliczenia za wyżywienie dziecka w przedszkolu podczas uzasadnionej 

nieobecności dokonywane będą po zgłoszeniu do wychowawcy osobiście, 

telefonicznie lub sms na numer przedszkola.  

6. Odliczenia za wyżywienie regulowane będą w miesiącu następnym po 

nieobecności dziecka. 

 

§ 4 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ 

1. Nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w czasie posiłku w stołówce 

czuwają nauczyciele grup, pomoce nauczycieli oraz pracownicy kuchni.  

2. Wszystkie dania podawane są dzieciom przez nauczycieli i pomoce 

nauczycieli.  

3.  Naczynia po spożyciu posiłku odnoszą tylko nauczyciele i pomoce nauczycieli 

do okienka zmywalni. 

4.  Zastawę stołową poszczególnym grupom rozstawiają pracownicy kuchni. 
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5. Posiłki odbierane są przez nauczycielki i pomoc nauczyciela z okienka do 

„wydawanie”, naczynia odnoszone są do okienka „zmywanie.” 

6. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:   

a) zachowania czystości osobistej, a w szczególności przestrzegania zasad 

higieny, mycie rąk, twarzy, schludny ubiór i fryzura (dłuższe włosy związane 

gumką).  

b) kulturalnego spożywania posiłków, 

 c) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, nauczycieli i personelu kuchni 

d) używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7.  Dzieci podczas posiłku siedzą na swoich miejscach przy stolikach, zabrania 

się wstawania od stolików, spacerowania między stolikami, biegania po jadalni. 

8. Na stołówce należy zachować kulturę osobistą, posiłki spożywamy w ciszy i 

spokoju.  

9. Podczas posiłku dzieci są wdrażane do samodzielnego, kulturalnego i 

bezpiecznego spożywania posiłków, bez ponaglania. 

10. Jeśli dziecko wymaga pomocy podczas korzystania z posiłku jest mu ona 

udzielana przez pracowników przedszkola. 

 

11. W trakcie posiłku zachęca się dzieci do próbowania różnych smaków. 

 

12. Jeżeli dziecko odmawia spożycia posiłku, należy zachęcić je do zjedzenia 

wybranych przez nie składników (np. ziemniaki/mięso/surówka) –przynajmniej 

jednego składnika posiłku. 

 

13. Po zakończonym posiłku dzieci, nauczyciele i pomoce nauczycieli dziękują za 

spożyty posiłek krótką modlitwą.   
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14. Dzieci, po które przyszli rodzice lub opiekunowie w trakcie posiłku, kończą 

posiłek i odprowadzane są na korytarz przez nauczyciela do rodzica lub 

opiekuna. 

 

15. Zabrania się osobom nieupoważnionym wchodzenia na teren kuchni. 

 

16. Zabrania się osobom z zewnątrz przebywania na stołówce przedszkolnej. 

 

17. Wietrzeniem stołówki po posiłkach oraz dezynfekcją stolików zajmuje się 

personel kuchenny. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje 

intendent lub szef kuchni. 

2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w 

niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje dyrektor przedszkola. 

3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są 

wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. 

4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków 

z niniejszym regulaminem odpowiada dyrektor przedszkola. 

 

 

Dyrektor przedszkola             s. Patrycja Ewa Krasowska 

 

Białystok, dn.05.12.2019r. 

 

 


