
Regulamin  -  „Gorący posiłek” 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II 

 z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość 
jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 
 
2. Żywienie prowadzone jest w formie cateringu. Miejscem spożywania posiłków 

przygotowywanych przez firmę cateringową jest jadalnia. 

3. Gorącym posiłkiem dla uczniów jest zupa dostarczana w formie wyporcjowanej,  

w jednorazowych opakowaniach. 

4. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

 

5. Uczniowie korzystają z żywienia za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłaty za zupy wpłaca się na rachunek 

bankowy SP 7 Łowicz (nr 78 2030 0045 1110 0000 0238 9460, BNP Paribas), podając 

imię, nazwisko, klasę do której uczęszcza uczeń, informację za jaki miesiąc i rok 

wnoszona jest opłata. Opłaty można dokonać również w sekretariacie szkoły. 

6. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry, do 8-mego dnia miesiąca 

żywieniowego (Kwoty do wpłaty za pełny miesiąc  = liczba dni szkolnych pomnożona 

przez kwotę jednorazowej opłaty). 

7. Przy wpłatach nalicza się kwotę za faktyczną liczbę posiłków, pomniejszoną o liczbę 

odpisów z poprzedniego miesiąca. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za 

posiłek. 

9. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku, odliczeniu 

podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień, pod warunkiem 

zgłoszenia o nieobecności w sekretariacie szkoły (nr tel. 576 188 305)  lub wychowawcy 

do godz. 9.00. 

10. Zasada, o której mowa w pkt 9. ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji 

z posiłku przez ucznia  uprawionego do korzystania z posiłku w szkole. 

11. Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach. W 

przypadku braku zgłoszenia, rodzic/prawny opiekun ponosi koszty niespożytego posiłku. 

12. Odpisu można dokonać tylko w wypadku zgłoszonej nieobecności dziecka. 

13. Aktualny jadłospis dostępny jest na tablicy ogłoszeń w szkole. 

 

 

  

 


