
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GORĄCYCH POSIŁKÓW 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE 

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1082) 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 listopada 2018 r.) 

 

§ 1 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła umożliwia spożycie jednego 

gorącego posiłku. 

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.30 

– 11.50. 

3. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice podpisali 

Deklarację (Zał. nr 1 do Regulaminu) i dokonali terminowej wpłaty za obiady. 

4. Deklarację podpisuje się na dany rok szkolny lub na ustalony w niej termin. 

5. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest ustalana przez dostarczającego catering, 

rodzice pokrywają koszt „wkładu do kotła”, pozostałą kwotę organ prowadzący. 

6. Opłata za obiady jest pobierana z góry na dany miesiąc. 

7. Płatność za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły do 5 dnia miesiąca. 

§ 2 

1. W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane,  

a podpisane Zobowiązanie uznaje się za nieważne od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym należało dokonać płatności. 

2. Rezygnację z obiadów należy złożyć na piśmie w sekretariacie szkoły. 

3. Po złożeniu rezygnacji, obiady dla dziecka zostaną wstrzymane od następnego 

miesiąca. 

4. Wszelkie zmiany danych zawartych w Deklaracji, należy zgłosić niezwłocznie  

w sekretariacie na piśmie. 

5. Cena obiadu w roku szkolnym 2022/23 wynosi 6,38 zł (sześć złotych 38/100). 

§3 

1. Podczas wydawania obiadów w sali przeznaczonej do spożywania posiłków mogą 

przebywać wyłącznie osoby korzystające z gorącego posiłku. Zabrania się pobytu  

w pomieszczeniu osobom nie spożywającym posiłki, w tym również rodzicom uczniów. 

2. Nie stosuje się jednodniowych zapisów na obiady. Obowiązują zapisy całomiesięczne. 

 

 

 



§4 

1. Uczniowie przebywają w jadalni pod opieką osoby wydającej obiady i jednego  

z nauczycieli pełniących dyżur w czasie długiej przerwy. 

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze 

spożywaniem posiłków (np. właściwie używać sztućców). 

3. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: zachowania czystości, a w szczególności 

powinny przed posiłkiem umyć ręce. 

4. Czynności uczniów korzystających z posiłku związane z zachowaniem bezpieczeństwa: 

a) uczniowie ustawiają się pojedynczo i odbierają posiłek, 

b) po odebraniu posiłku  uczeń w bezpieczny sposób udaje się do stolika i zajmuje 

miejsce. Posiłek spożywa z zachowaniem zasad kultury, 

c )po zjedzeniu posiłku uczeń zwracania jednorazowe opakowanie. 

        5. Niepodporządkowanie się obowiązującym zasadom skutkuje powiadomieniem 

             rodzica, wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz dyrekcji szkoły. 

§ 5 

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a wynikłe z działalności 

Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, regulowane są na bieżąco przez Dyrektora 

Szkoły. 

2. W zależności od wytycznych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju 

postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być na bieżąco zmieniane. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 roku. 

 

  



Zał. nr 1 do Regulaminu  

KORZYSTANIA Z GORĄCYCH POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE 

 

Deklaracja korzystania z gorących posiłków w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie 

I. Imię i nazwisko dziecka............................................. klasa ………… 

2. Imię i nazwisko rodzica ................................................ tel. kontaktowy ....................... 

3. Zasady korzystania z usługi cateringowej: 

    1) Cena obiadu w roku szk. 2022/23 wynosi 6,38  zł (II danie). 

2) Wpłaty za obiady należy dokonywać z  góry w sekretariacie szkoły do 5 dnia każdego miesiąca. 

3) Nie będą  odliczane nieobecności, obiad dla dziecka można odebrać ze szkoły w dniu nieobecności dziecka. 

4) W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić telefonicznie oraz umówić się na pisemną 

rezygnację w sekretariacie szkoły. 

4. Deklaracja: 

I) Potwierdzam, że zapoznałam/em się, z Regulaminem korzystania z gorącego posiłku w  szkole. 

2) Deklaruję, korzystanie z obiadów na zasadach określonych w punkcie 3. 

3) Zobowiązuję  się do dokonywania terminowych wpłat do 5 dnia każdego miesiąca. 

Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłków. 

 
 
…………………………………………………                                                                                       …………………………………………………………….. 
                      data                                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

 

 


