
Regulamin korzystania z posiłków cateringowych  

w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku 

 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1954), art.39.1.pkt 3, 5a. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) Art. 7. 2 pkt. 6 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015 poz. 

35) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69),  

 

1. Z uwagi na brak stołówki pomieszczenie świetlicy szkolnej na czas tzw. przerw 

obiadowych jest miejscem spożywania posiłków. Przebywać w nim mogą tylko 

uczniowie korzystający z posiłków.  

2. Obiady dowożone są przez firmę cateringową spełniającą specyficzne wymagania 

związane z żywieniem dzieci oraz zapewniającą  właściwe warunki transportu 

żywności. 

3. Dania  dostarczone są w porcjach i serwowane w termicznych naczyniach 

jednorazowych z wykorzystywaniem sztućców jednorazowych. Całość posiłków 

dowożona jest w pojemnikach termicznych o godz. 11.25 

4. Obsługa sprawdza ich temperaturę przed podaniem, co zostaje  każdorazowo 

odnotowane. 

5. Obiady wydawane są dla uczniów kl. I-III w godz. 11.30-11.50  oraz dla uczniów                  

z kl. IV-VI  w godz. 12.35-12.50. Oddziały przedszkolne spożywają obiady pomiędzy 

wskazanymi godzinami. 

6. Wydawaniem posiłków, sprzątaniem oraz zbieraniem resztek pokarmów zajmuje się 

szkolna obsługa, która posiada aktualne badania sanitarne   oraz została przeszkolona  

zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-higienicznymi. 

7. Podczas spożywania posiłków dzieci zobowiązane są do kulturalnego zachowania. 

8. Z posiłków mogą również korzystać pracownicy szkoły. 

9. Istnieje możliwość odrębnego zamawiania drugiego dania i zupy. 

10. W sytuacjach nieplanowych można zamawiać posiłki w bieżącym dniu zgłaszając               

do sekretariatu szkoły  do godz. 8.30   

11. Opłaty za posiłki regulowane są do 10 każdego miesiąca na konto firmy cateringowej               

i należy je wnosić terminowo. 

12.  Ze szkolnych obiadów korzystają  także dzieci będące pod opieką MOPR oraz Caritas 

13. W przypadku planowanej nieobecności  dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt 

przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godz. 8.30 danego dnia. Jedynie 

zgłoszona nieobecność upoważnia do odliczenia  

( pomniejszenia kwoty opłaty o dni zgłoszone nieobecne) w kolejnym miesiącu.  

    14.Na szkolnej tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na bieżący tydzień.   
 

 


