REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE
1. W szkole wydaje są obiady na zasadach umowy zawartej z firmą która została
wyłoniona w drodze przetargu na świadczenie usług cateringowych w zakresie
przygotowania, dostawy i wydawania gotowych gorących posiłków – obiad.
2. Przetarg na usługę cateringową – obiady organizowany jest przez Gminę
Warka dla podległych jednostek organizacyjnych.
3. Posiłek dowożony jest do szkoły zgodnie z zamówieniem.
Uprawnienia do korzystania z obiadów:
1. Z posiłku - obiadu wydawanego w szkole korzystają wychowankowie
Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce.
2. Do obiadów uprawnieni są wychowankowie/uczniowie wnoszący opłaty
indywidualnie lub których dożywianie finansuje Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Warce.
3. Uczniowie i wychowankowie zapisywani są na obiady na początku
lub w
trakcie roku szkolnego po wypełnieniu „karty zgłoszenia
wychowanka/ucznia na obiady” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
4. Rodzice/opiekunowie
prawni
wychowanków/uczniów
korzystających
z wydawanych obiadów w szkole oświadczają, iż zapoznali się z niniejszym
regulaminem i będą go przestrzegać.
Opłata za obiady:
1. Koszt jednego obiadu wynosi 6,97 zł. Cena obiadu płatna przez
rodzica/opiekuna prawnego wynosi 5,99 zł, szkoła dopłaca 0,98 zł do każdego
obiadu. Miesięczna wysokość opłaty za obiady równa się iloczynowi ceny
jednostkowej i liczby dni pracy szkoły w danym miesiącu.
2. Opłaty za obiady pobierane są z góry do 10-go każdego miesiąca przelewem
na konto bankowe szkoły:
Dane do przelewu:
PKO Bank Polski 50 1020 4317 0000 5802 0513 1935
Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24
Tytuł przelewu: Obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa
3. Posiłki wydawane będą wyłącznie po dokonaniu wpłaty za miesiące
poprzednie.
4. W przypadku braku wpłaty za miesiąc poprzedni wydawanie obiadów zostanie
wstrzymane, a wychowanek/uczeń zostaje skreślony z listy osób
korzystających z obiadów.

5. Czasową nieobecność wychowanka/ucznia korzystającego z obiadów należy
zgłosić do szkoły – księgowość lub telefonicznie 48 667 23 28 do godz.
15.00. Opłata za dzień w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi.
6. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadu ulega proporcjonalnemu obniżeniu,
gdy wychowanek/uczeń nie uczęszcza do szkoły, pod warunkiem uprzedniego
zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego. Zwroty za odwołane obiady
są rozliczane w następnym okresie rozliczeniowym lub przesyłane na numer
konta z którego dokonano wpłaty.
7. Miesięczne wykazy z kwotami do zapłaty za obiady będą przekazywane
poprzez platformę LIBRUS do dnia 5-go każdego miesiąca. Informację
o płatnościach za obiady można także uzyskać w szkole w księgowości.
Przepisy końcowe:
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją wydawania posiłków
decyduje Dyrektor Szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

