
Zespil Szkolno-Przedszkolny nr 7
w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sqcz, ul. Towarowa 6
tEI,18 442 99 70 PROCEDURY KORZYSTANIA Z ODPTATNYCH POSII.K6W

NrP 7343613266 REG.N ulit/Z[3polE 
szKoLNo - pRzEDSzKoLNyM NR 7 w NowyM sAczu

t. POSTANOWIENIA OG6LNE
1. Regulamin okre6la zasady odplatnoSci i warunki korzystania przez uczni6w z wydawanych w
Zespole positk6w.

2. Positki przygotowywane sa przez firmq cateringowq Pudelko Smaku, na terenie ich plac6wki,
zgodnie z obowiqzujqcymi normami 2ywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz z
uwzglqdnieniem przepis6w dotyczqcych zbiorowego 2ywienia dzieci i mtodzie2y.

II. ORGANIZACJA CIEPIEGO POSITKU W ZESPOLE
L. Posilki wydawane sq w dniach realizacji zajqd dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego w trakcie wyznaczonych przerw obiadowych w jadalni umo2liwiajqcej bezpieczne i

higieniczne spo2ycie positku.
2. Do korzystania z odplatnych positk6w w Zespole uprawnieni sq uczniowie i dzieci, kt6rych
rodzice/opiekunowie prawni zloiyli w odpowiednim terminie Oiwiadczenie o korzystaniu z odplatnych
posilkdw w szkole- zatqcznik nr 1 do procedur.

III. ODPIATNOSE ZA POSITKI W ZESPOLE
L. Podstawq ustalenia naleznoici za korzystanie z positk6w jest o5wiadczenie rodzica o korzystaniu
przez jego dziecko z posilk6w w Zespole i ewidencja wydawanych posilk6w w Zespole.
2- Oplaty za posilek ustala Dyrektor Zespolu w porozumieniu z organem prowadzqcym. Wysokodi
optaty za positek w Zespole mo2e ulec zmianie w ciqgu roku szkolnego, w zwiqzku ze wzrostem cen
produkt6w, o czYm ka2dorazowo dyrektor informuje w zarzqdzeniu dyrektora zespolu publikowanym na
stronie internetowej Zespolu, a wychowawca klasy przekazuje wiadomoSi rodzicom poprzez dziennik
elektroniczny.

3. Oplaty za korzystanie przez uczni6w z posilk6w w Zespole ustalane sq w okresach miesiqcy
kalendarzowych. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiqzani sq do rozliczenia siq w cyklu miesiqcznym za
posilki wydane dziecku w Zespole.
4. Wychowawca, w porozumieniu z firmq cateringowq, w terminie do 2 dnia ka2dego miesiqca
przekazuje rodzicom informacje o nale2noici za korzystanie przez jego dziecko z positk6w wydawanych w
Zespole w poprzednim miesiqcu. Informacja jest przekazywana w formie elektronicznej, poprzez dziennik
elektroniczny. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest jej odczytanie przez rodzica.
5. Wicedyrektor lub osoba upowa2niona przez najemcq w terminie do 3 dnia kazdego miesiqca
przekazuje do Ksiqgowoici informacjq o nale2no6ciach i uczniach korzystajqcych z positk6w wydawanych
w Zespole w poprzednim miesiqcu.
6. Rozliczenie za positki w Zespole mo2liwe jest tylko poprzez dokonanie przelewu na okreSlonq
kwotq, na wskazany rachunek bankowy ZSP nr 7 w Nowym Sqczu: 24 1O5O 1445 1OOO OO23 S3OO 3346

a) w tytule przelewu bankowego nale2y wpisai informacje wedtug wzoru:
isc i rok

(np.: Posilek w szkole. Piotr Kowolski. kloso i-. za wrzesieri 2022 zr.)

b) ostatecznym terminem dokonania przelewu jest L0 dzieri miesiqca nastqpnego po miesiqcu, w kt6rym
dziecko korzystato z positk6w (np. oplata za cieple positki w paldzierniku musi byi uiszczona do 10
listopada).

c) W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie dokona stosownej wplaty w podanym terminie,
wychowawca klasy wysyta przypomnienie o konieczno6ci jej uiszczenia za po5rednictwem dziennika



elektronicznego oraz telefonicznie powiadamia rodzica, a fakt ten odnotowuje w dzienniku
elektronicznym w kontaktach z rodzicami.

d) Brak uiszczenia optaty za positki skutkuje przekazaniem informacji o zaleglo6ciach do organu
prowadzqcego i wszczqciem procedury stu2qcej uzyskaniu naliczonych optat zgodnie z obowiqzujqcym
prawem.

T.Zespol nie ponosi odpowiedzialnoSci za btqdnie opisane przelewy na jej rachunek bankowy.

IV. ODWOTAN!E CIEPTEGO POSIIKU W DANYM DNIU

L. Rodzic/opiekun prawny zadeklarowanego do korzystania z odplatnych posifk6w ucznia w sytuacji
nieobecnoici dziecka wZespole (celem unikniqcia naliczenia oplaty zaniezjedzony positek) najp6lniej do
godz. 7.30 w danym dniu telefonicznie na nr tel. 78 442-99-70 oraz powiadomii wychowawcq klasy przez

dziennik elektroniczny.

2. W przypadku zaplanowanych wyj6i do kina, wyjazd6w dziecka korzystajqcego z positk6w w Zespole

na wycieczki itp. obowiqzek poinformowania o tym i odwolania cieptego positku do godz. 8.00 w danym
dniu spoczywa na wychowawcy.

3. W przypadku wyjScia klasy zaplanowanego w trakcie zajq6 lekcyjnych, gdy czas powrotu na lekcje
jest dokladnie znany jego organizatorowi, a uczniowie przyjdq do szkoty/przedszkola w czasie wydawania
obiad6w, sytuacjq tqzarzqdza nauczyciel opiekujqcy siq w6wczas klasq w porozumieniu z nauczycielem
petniqcym dy2ur na jadalni.

4. Brak zgtoszenia nieobecno6ci zadeklarowanego do korzystania z odplatnego posifku dziecka lub

calkowitej rezygnacji z cieptych posilk6w w Zespole oraz niezgloszenie siq dziecka na posilek mimo jego

obecno6ci w szkole/przedszkolu danego dnia bez odwotania tego positku obciqza finansowo
rodzica / opieku na p rawnego dziecka.

V. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z ODPIATNEGO POSITKU W ZESPOLE

1. W ciqgu roku szkolnego rodzic/opiekun prawny zadeklarowanego ucznia ma prawo zrezygnowai
z korzystania przezjego dziecko z odptatnych posilk6w w Zespole skladajqc: Oiwiodczenie o rezygnacji z
odplatnych posilk6w w Zespole- zalqcznik nr 2 do Procedur.

2. O rezygnacji z posilk6w, rodzicef opiekunowie prawni powiadamiajq wychowawcQ, nie p6lniej ni2

do 25 dnia kazdego miesiqca, w kt6rym dziecko korzysta z positk6w w Zespole (np. rezygnacjq z obiad6w
od listopada trzeba zadeklarowat do 25 paZdziernika).

vt. zASADy zAcHowANtA slE w JADALNT

1. Z cieptych positk6w uczef korzysta wylqcznie w jadalni w czasie przerwy obiadowej przewidzianej w
szkolnym planie zajqi (godz. L2:15-12:30).

2. Za wydawanie positk6w odpowiada firma cateringowa.

3. Podczas spo2ywania positk6w obowiqzujq zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania.

4. Uczniowie/dzieci nie wnoszq do jadalni plecak6w, wierzchnich okryi, work6w z obuwiem zmiennym

oraz nie korzystajq z telefon6w kom6rkowych.

VII. POSTANOWTENIA KONCOWE

1. Zlo|enie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oiwiadczenia o korzystaniu z odptatnych
posilk6w w Zespole w ramach programu dofinansowania jest r6wnoznaczne z akceptacjq i

przestrzeganiem niniejszych Procedur.

2. Wzory o6wiadczeri dostqpne sq w Zespole oraz na stronie internetowej Zespolu: 
Hfl#eii#flr.Ol.
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