
          Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jabłowie 
                                                                                                               ul. Szkolna 5; 83-211 Jabłowo, tel. 585621626  

e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

REGULAMIN DOŻYWIANIA UCZNIÓW 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechw w Jabłowie 
 

1. Dożywianie odbywa się w budynku szkoły w godzinach: 11.30 – 11.45 
 

2. Dożywianie odbywa się w formie cateringu i są to obiady jednodaniowe. Koszt obiadu jest ustalony 
we wrześniu każdego roku szkolnego i w wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie. O zmianie 
rodzice zostaną poinformowani przez szkołę.  

3. Listę korzystających uczniów z obiadów ustala się na podstawie listy otrzymanej z GOPS Starogard 
Gdański oraz zgłoszeń rodziców złożonych pisemnie w sekretariacie szkoły (podpisany regulamin 
dożywiania uczniów). Rodzic zgłasza ucznia na dożywianie na co najmniej miesiąc.  

4. Rozliczenie za obiady będzie wnoszone „z dołu” w nieprzekraczalnym terminie do 26 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłku (nie dotyczy września). Rodzice będą mogli 
dokonywać płatności za obiady przelewem internetowym, w banku, w kasie UG. Każdy rodzic 
otrzyma informację z numerem konta oraz wysokości opłat, do ostatniego 26 dnia każdego 
miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów. W przypadku nieuregulowanych 
należności, dziecko zostaje skreślone z listy.  

5. Obecność uczniów na obiadach będzie zaznaczona przez pracownika sekretariatu lub obsługi na 
przygotowanych listach imiennych.  

6. Rodzice zobowiązani są powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły tel. 58 5621626  do godz. 
08.30 o nieobecności dziecka na obiadach, co da podstawę do odliczenia stawki w odpłatności za 
dożywianie w kolejnym miesiącu.  

7. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili (punkt 6) i którzy z własnej winy nie zgłosili się na obiad, 
będą traktowani, jako obecni i poniosą koszt obiadu. 

8. Podczas spożywania obiadów obowiązuje uczniów kulturalne zachowanie, posłuszeństwo wobec 
osoby wydającej obiad.  

9. Informacje w sprawie dożywiania udziela p. Bożena Borsig – sekretarz szkoły.  

10. W sprawach nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.  
 
 

ZGŁOSZENIE  
 

Zgłaszam swoje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

 
ucznia/uczennicę klasy ………….. na obiady od dnia ………………………….. do dnia ……………………………….  
oraz oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Dożywiania.  
 

 

 

 

Jabłowo, dnia .............................                                               ................................................. 
podpis rodziców /opiekunów prawnych 

 


