
Regulamin korzystania z obiadów 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA: art.106 Ust. z dnia14 grudnia 2016 r.  

 PRAWO OŚWIATOWE. art.106 Ust. z dnia14 grudnia 2016 r.  DZ.U.2017 poz.59 art. 

67a Ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły nr 9/2017/2018 z dnia 4.10. 2017r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968) 

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

I. Postanowienia ogólne: 

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

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła umożliwia uczniom korzystanie z 

ciepłego posiłku. Niniejszy regulamin określa warunki wydawania i spożywania 

obiadów w naszej szkole, oraz zasady odpłatności. 

2.  Posiłki dla uczniów przygotowywane są i dostarczonych w naczyniach 

jednorazowych przez firmę cateringową świadczącą usługi w zakresie żywienia. 

Wybór firmy odbywa się  przy współudziale Rady Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Św. Katarzynie. 

3. Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

na podstawie pisemnej umowy zawartej między rodzicem dziecka/ucznia, a dostawcą 

obiadów. 

4. W sali 205 oraz na tablicy  informacyjnej klas 0 – I wywieszony jest jadłospis na 

każdy tydzień. 

5. Posiłki  wydawane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz przepisami 

HACAP.   

Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.  

6. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania ciepłych posiłków ( do trzech 

godzin od czasu dostarczenia ), szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość 

obiadów zabieranych i spożywanych poza szkołą po wymaganym czasie. 

7. Obiady wydają pracownicy obsługi posiadający odpowiednie uprawnienia. 

8. Odpłatność za posiłki rodzice dokonują w terminie zawartym w umowie przelewem na 

konto podane przez dostawcę posiłków. 



9. Odwoływanie lub zamawianie obiadów w danym dniu odbywa się poprzez: sms, 

telefonicznie lub osobiście do godz. 8.00 

10. Obiady wydawane są na podstawie imiennej listy uprawnionych do korzystania z 

posiłków, wg zasad:  

-  godz. 11.20 – 12.20 – na parterze : klas ,, 0 ” w salach 106, 107 i 108.; - godz.12.25-

12.45 – kl. I a, b, c w salach 104, 10, 109, natomiast klas III – VIII  na I piętrze – w 

sali 205 (świetlica szkolna), a o godz. 12.40- 13.00 – klasy II a i b   

11. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających z obiadów w Oddziałach Przedszkolnych 

oraz kl. I odpowiadają  nauczyciele/ wychowawcy świetlicy mający zajęcia w danej 

klasie wg planu.  

12. Za właściwe przygotowanie miejsca spożycia obiadu (ławka lekcyjna/stolik) 

odpowiadają wyznaczeni pracownicy obsługi oraz nauczyciele mający zajęcia z daną 

klasą. 

13.   Za bezpieczeństwo podczas obiadów uczniów kl. II – VIII   w sali 205, odpowiadają 

wychowawcy świetlicy zgodnie z planem pracy. 

 

II. Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie wydawania i spożywania obiadów 

 oraz korzystania w tym czasie z sal lekcyjnych. 

 

1. W czasie przerwy obiadowej, w sali 205 mogą przebywać tylko uczniowie jedzący 

obiady. 

2. Wszyscy korzystający z obiadów powinni dbać o ład i porządek. 

3. Uczniowie wchodzą na obiad bez okryć wierzchnich i tornistrów, w obuwiu 

zmiennym. 

Zasady zachowania się uczniów w czasie wydawania i spożywania obiadów. 

4. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie ustawiają się w jednym szeregu, 

bez przepychania się. 

5. Uczniowie wbiegający na salę, przepychający się i popychający dzieci stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa, mogą być za to ukarani wycofaniem z kolejki lub wpisem 

uwagi o zachowaniu do dziennika (librusa). 

6. W trakcie spożywania obiadu należy  zająć wolne miejsce przy stoliku, kulturalnie w 

ciszy spożyć posiłek. 

7. Po spożytym posiłku naczynia jednorazowe należy wyrzucić w miejscu 

wyznaczonym. 
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