
 
ZMIANY W ZAMAWIANIU POSIŁKÓW 

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU  

                           W SIERAKOWICACH 
 

Informujemy, że od dnia 26 września 2022r. zamawianie posiłków na miesiąc 

październik i listopad oraz związane z tym płatności będą realizowane przez 

przedszkole, a nie jak dotychczas przez stronę smacznesierakowice.pl. Obecnie 

wykorzystywany przez przedszkole system iPrzedszkole, do którego mają Państwo 

dostęp pozwoli nam koordynować kwestę posiłków podobnie jak opłaty za pobyt 

dziecka w przedszkolu. 

Ceny posiłków zostały ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu  

z organem prowadzącym. Gmina Sierakowice dofinansowuje posiłki. 

1. Ceny posiłków za 1 dzień: 

1. śniadanie - 3,10zł 

2. obiad - 7,80zł 

3. podwieczorek - 2,10zł 

 

2. Dzienna cena posiłku z podwieczorkiem - 13,00zł 

 

3. Dzienna cena posiłku bez podwieczorku – 10,90zł 

 

4. Liczba dni, w których będą wydawane posiłki 

a/ październik 2022r. – 21 dni 

b/ listopad 2022r. – 20 dni 

 

5. Rodzic oblicza kwotę do zapłaty w oparciu o liczbę dni  

w miesiącu oraz cenę posiłku. 

 

Przykład  

Wyżywienie z podwieczorkiem za październik : 13,00zł * 21 dni = 273,00zł 

 

6. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna. 

 

7. Wpłata na rachunek musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko 

dziecka, grupa, rodzaj posiłku tj.: 

1.  śniadanie, 

2.  obiad,  

3.  podwieczorek  

Przykład (np. Anna Kowalska, Misie, 1,2,3). 



 

 

8. Wpłata następuję na rachunek bankowy: 

 

ODBIORCA: Samorządowe Przedszkole ul. Kubusia Puchatka 5 

NUMER RACHUNKU :  47 8324 0001 0000 0361 2000 0670 

TYTUŁ: Imię i nazwisko dziecka, grupa, rodzaj posiłku  

(np. Anna Kowalska, Misie, 1,2,3). 

 

9. Terminy płatności:  

a/ za październik 2022r. – do 14.10.2022 r. 

b/ za listopad 2022r. – do 15.11.2022 r. 

 

10. Rezygnacja z posiłku: 

a/ może zostać zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem w aplikacji 

iPrzedszkole w każdym dniu roboczym do godz. 10:00, 

b/ jest możliwa, jeżeli nieobecność dziecka będzie dłuższa niż 1 dzień, 

c/skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłku w następnym dniu roboczym 

po dokonaniu zgłoszenia (np. zgłoszenie we wtorek do godzony 10:00 

spowoduje zawieszenie przygotowania posiłków od środy, zgłoszenie we 

wtorek po godz. 10:00 spowoduje zawieszenie przygotowania posiłków  

od czwartku, zgłoszenie w sobotę lub niedzielę spowoduje zawieszenie 

przygotowania posiłków od wtorku),  

 

11. Kompensatę odmówionych posiłków w związku z nieobecnością dziecka  

w przedszkolu wykonuje przedszkole w następnym miesiącu następującym po 

miesiącu rozliczeniowym w oparciu o wcześniejsze zgłoszenie nieobecności. 

 

 

 

 


