
 

 
 

Regulamin i warunki korzystania z dożywiania 
 

                & 1 
1. Posiłki przygotowywane są przez Szkołę Podstawową w Cieksynie. 
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

a. uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS, 
b. uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,  
c. pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole 

3. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.  
&2 

1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, z zastrzeżeniem uczniów objętych pomocą społeczną w zakresie dożywiania  
w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

2. Opłata za posiłek wynosi 5,50 zł dla ucznia i 9 zł dla pracowników pedagogicznych szkoły. 
3. Opłaty za wydane posiłki wnosi się na rachunek bankowy nr 47 8226 0008 2001 0000 9029 0002 w Banku 

Spółdzielczym w Nasielsku do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem grudnia- termin zapłaty zostanie 
podany oddzielnie), określając w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia oraz symbol klasy. 

4. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy placówki. 
Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe zg. z art. 481 § 1 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilnego (Dz .U z 2019  poz. 1145). 

5. Naliczenia odsetek będzie dokonywała uprawniona osoba na koniec każdego miesiąca. 
6. Rodzice uczniów korzystających z posiłków wnoszą dodatkową opłatę 5 zł miesięcznie (do 15 dnia każdego 

miesiąca) na  zakup naczyń jednorazowych w danym miesiącu. Opłatę należy dokonać  
w sekretariacie szkoły. 

&3 
1. Odwołanie obiadów należy zgłosić telefonicznie (tel. 23 69-12-793) lub osobiście  w sekretariacie szkoły do godz. 

14.00, najpóźniej na jeden dzień przed. 
2. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi. 
3. Rezygnację z korzystania z obiadów rodzic powinien zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły najpóźniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem następnego miesiąca. 
&4 

1. Obiady wydaje się na podstawie listy uczniów zgłoszonych do dożywiania. 
2. Posiłki wydawane są w godzinach przerw obiadowych, zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku 

szkolnego. 
& 6 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
2. Uczeń jest zobowiązany przed posiłkiem umyć ręce. 
3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odstawić w wyznaczone miejsce. 
4. Zabrania się popychania, szarpania i innych zaczepek oraz niszczenia mienia w miejscu spożywania posiłku. 
5. Za spowodowane szkody odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 
6. Nierespektowanie wyżej wymienionych zasad naraża uczniów na konsekwencje określone w Statucie Szkoły. 
7. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu czuwają wyznaczeni nauczyciele. 

& 7 
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje Dyrektor. 
2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. 
3. Rodzice ucznia korzystającego z dożywiania zobowiązani są do zapoznania się z „Regulaminem i warunkami 

korzystania z dożywiania” oraz poświadczenia tego faktu pisemnie.  
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
                                                                                                                                                           
 

   Budy Siennickie 01.09.2021r. 
……………………………………………………………………. 
                                 imię i nazwisko rodzica 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem i warunkami korzystania z dożywiania” i zobowiązuję się do 
przestrzegania przedstawionych warunków.  
 
Moje dziecko/dzieci …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                              imię i nazwisko dziecka/dzieci 
 

będzie spożywało / będą  spożywały obiady w szkole   od  ……………………………………………………….. . 
                                                                                                                                                                         (należy wpisać datę) 
 
 

                                                                                                                                                ……………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                            ( podpis rodzica) 
 

 

 



 
 
 


