
Zarządzenie nr 15/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Nowym Dworze Mazowieckim  

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia: 

1. Regulaminu korzystania z  posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1  w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadzam: 

Regulamin korzystania z  posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

1  w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

§ 2 

1. Traci moc Regulaminu korzystania z  posiłków w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadzony 

Zarządzeniem nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2020. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 15/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Nowym Dworze Mazowieckim  

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1  

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082 oraz z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) 

2. art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku 

od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych  

na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 

ze zm.) 

3. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

I. Postanowienia ogólne 

1. Stołówka jest miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię 

szkoły. 

2. Za stan stołówki odpowiada intendent. 

3. Jadłospis dostępny jest przy wejściu do stołówki oraz na tablicy informacyjnej w szatni oraz 

stronie internetowej szkoły. 

 II. Zasady korzystania z obiadów 

1. Z obiadów korzystać mogą uczniowie szkoły i pracownicy szkoły 

2. Obiady spożywane są na miejscu w stołówce szkolnej. 

3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek rodzica/opiekuna prawnego – załącznik 

nr 1. 

a. Wniosek można złożyć na dwa sposoby: przesłać skan/zdjęcie na adres: 

zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełnić i złożyć osobiście w szkole w wyznaczonym 

miejscu (urna przy wejściu do szkoły).  

III. Zasady odpłatności za obiady 

1. Wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dla ucznia obejmuje koszt zakupionego przez 

szkołę surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku (wsad do kotła). 

2. Wysokość opłaty za obiad wydawany pracownikowi obejmuje pełen koszt posiłku 

w stołówce. 

3. Wpłaty abonamentowe za cały miesiąc należy uiścić do 10-tego każdego miesiąca. 
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a) brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy dzieci uprawnionych do korzystania 

ze stołówki szkolnej. 

b) dwukrotne skreślenie dziecka z listy dzieci uprawnionych do korzystania ze stołówki 

szkolnej jest równoznaczne z brakiem możliwości zapisania dziecka na obiady 

do końca roku szkolnego. 

c) Skreślenie dziecka z listy uprawnionych do korzystania ze stołówki  nie zwalnia 

rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości. 

4. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady podlegają odliczeniu jeżeli zostały 

odwołane. 

6. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać logując się w systemie e-dziecko. Można 

to zrobić do godz. 8.00 w dniu nieobecności. Każdy dzień nieobecności należy zaznaczyć 

w systemie. 

7. Kwota zwrotu jest odliczana w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. 

8. Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta 

 i wysokość opłaty będą dostępne w systemie eDziecko na początku każdego miesiąca 

9. Wysokość opłaty za  posiłki ustalana jest przez corocznie przez Dyrektora Zespołu 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Po ustaleniu kwoty opłaty zostanie ona 

podana do publicznej informacji na stronie internetowej szkoły. 

10. W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane ustawowe odsetki (art.481 Kodeksu 

cywilnego). 

11. Podczas wydawania obiadu  pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora, są uprawnieni 

do wyrywkowych kontroli wpłat. 

12. Kontrolę poprzedza weryfikacja wyciągów bankowych z listą uczniów zapisanych 

na obiady. 

IV. Czas wydawania posiłków 

1. Obiady wydawane są w godzinach: 

a) 11:30 - 11:50 

b) 12:35 – 12:55 

c) 13:40 – 14:00 

2. W przypadku spóźnienia się grupy uczniów, która korzysta z obiadów (wyjście na zawody, 

konkursy itp.) obowiązkiem organizatora wyjścia jest poinformowanie najpóźniej 48 godzin 

przed opuszczeniem terenu szkoły intendenta lub pracownika pokoju opłat 

o planowanej godzinie powrotu oraz liczbie uczniów, którym należy zabezpieczyć 

skorzystanie z posiłku po powrocie. 

V. Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania ze stołówki 

szkolnej 

1. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków. 

2. Uczniowie ustawiają się w miejscu wyznaczonym do wydawania posiłku. 

3. Po odebraniu posiłku każdy uczeń przenosi go do stolika (młodszym dzieciom zapewniona 

jest pomoc). 

4. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka. 

5. Uczniów korzystających z obiadu w stołówce zobowiązuje się do: 

a) zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ładu i porządku; 

b) bezwzględnego przestrzegania uwag i poleceń nauczycieli pełniących dyżur 

i pracowników kuchni; 



c) kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym w spożywaniu posiłku; 

d) zgłaszania wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości nauczycielowi pełniącemu dyżur. 

6. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób 

umyślny ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 

VI. Zasady przygotowywane posiłków 

1. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami 

Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. 

2. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 

3. Szkoła nie zapewnia posiłków w oparciu o indywidualne diety uczniów. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia. 

2. Treść regulaminu dostępna jest w pokoju opłat i na stronie internetowej zespołu. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane będą przez Dyrektora Zespołu 

w formie właściwej do przyjęcia regulaminu. 

4. W okresie pandemii zastosowanie mają również zapisy dotyczące stołówki ujęte 

w Procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z  posiłków  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1   

w Nowym Dworze Mazowieckim  

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia.................................... 

.................................................. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

.................................................    
telefon kontaktowy                                                        

 

 

Zwracam  się  z  prośbą o zapisanie mojego dziecka ……….……………………………….…..,   

ucznia kl. ………... na □cały obiad, □drugie danie od dnia …………………….………………..………. 

 

1. Zobowiązuję się do uiszczania opłat za posiłki do 10 każdego miesiąca. 

2. Wyrażam zgodę na zwrot nadpłaconej kwoty za niewykorzystane obiady na konto bankowe  

 

o numerze: …………………………………………………………………………… 
(numer konta bankowego) 

 

Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela rachunku: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(Jeżeli nastąpi zmiana numeru konta bankowego należy zgłosić ten fakt do szkoły) 

 

      ……………………………………. 

             czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

1. Nieuiszczenie opłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadu. 

Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. 

2. Skreślenie ucznia z listy obiadowej nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej 

zaległości.  

 

Spełniając obowiązek informacyjny oraz prosząc o zgodę na przetwarzanie danych osobowych informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail 

iod@zs1.nowydowrmaz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, imienia i nazwiska oraz klasy do której uczęszcza dziecko, numeru telefonu, 

numeru konta osobistego, adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;   

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zapisania dziecka na obiady w szkolnej stołówce, a także realizacji płatności 

za nie.  Konsekwencją niepodania danych będzie brak  możliwości skorzystania z obiadów.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacji, kiedy 

będzie to dopuszczalne przepisami prawa. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Dane osobowe będą przekazywane jedynie upoważnionym pracownikom administratora danych. 

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Dane osobowe uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego, w którym dziecko zostało zapisane na obiad. 
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