REGULAMIN PRZYZNAWANIA OBIADÓW
SPONSOROWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
„POMÓŻMY MARZENIOM”
MIESIĘCZNA KWOTA, JAKĄ FUNDACJA „POMÓŻMY MARZENIOM” PRZEZNACZA
NA DOŻYWIANIE DZIECI Z RODZIN O NISKIM STATUSIE MATERIALNYM
WYNOSI 1 000 ZŁ.

1. Obiady refundowane przez fundację „Pomóżmy Marzeniom” mogą być przyznane
uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek:








utraty pracy przez jednego lub obojga rodziców,
przewlekłej choroby rodziców lub rodzeństwa,
niskich dochodów,
 braku opieki i pomocy ze strony MOPR, wynikającej z nieznacznego
przekroczenia wyznaczonej stawki,
porzucenia przez ojca lub matkę, uchylających się od płacenia alimentów,
śmierci ojca lub matki,
uczniom z rodzin wielodzietnych,
innych zdarzeń losowych

1. Warunkiem przyznania obiadów jest dostarczenie:
 zaświadczenia o dochodach, zasiłkach, pobieranych alimentach,
 podania napisanego przez rodziców/opiekunów prawnych, skierowanego do
Dyrektora SP nr 24 w Kielcach, kierownika świetlicy lub Komisji
ds. przyznawania obiadów sponsorowanych przez fundację „Pomóżmy
marzeniom”.
2.
Obiady mogą być również przyznane na prośbę wychowawcy klasy, któremu znana
jest sytuacja materialna i bytowa uczniów.
3. Przyznawaniem obiadów zajmuje się komisja, w skład której wchodzą: wicedyrektor
Katarzyna Wojsa, kierownik świetlicy Wiesława Kulczykowska oraz pedagog szkolny
Ewa Grenda.
3.
W zależności od sytuacji materialnej dziecka obiady mogą być przyznane na miesiąc,
kilka miesięcy lub cały rok szkolny.
5. Komisja zastrzega sobie prawo zawieszenia obiadów w przypadku, gdy:
 sytuacja materialna ucznia ulegnie zmianie,
 informacje zawarte w podaniach okażą się niezgodne z prawdą,
 uczeń przez dłuższy czas z własnej winy nie zgłasza się na obiady, nie dokonuje
odpisów, nie usprawiedliwia nieobecności.
6. W miesiącach, w których opłata za żywienie dzieci z rodzin wymagających pomocy
przekroczy kwotę 1000 zł, uczniowie mogą otrzymać zmniejszoną liczbę obiadów.
(jeżeli w miesiącu wykazanych jest np. 20 dni żywieniowych, uczniowie mogą mieć
przyznanych 15 obiadów. W pozostałe dni rodzice /opiekunowie prawni mogą wykupić
obiady. Możliwe jest również korzystanie w/w dniach z nieodpłatnych zup).
W roku szkolnym 2017/2018 stawka żywieniowa wynosi 3,80 zł.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
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AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe art. 106 ust.1 pkt.1-2, ust.2, art. 103 ust 1,
pkt.3 (Dz.U. z dn. 11 stycznia 2017 r. poz. 59)
Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których
mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części
opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5,
dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z
późn . zm.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Na podstawie art. 52c ust. 6
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2015 r.
poz. 594 i 1893 oraz 2016 poz. 65),
4. Uchwała nr XXIV/525/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008
r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w

szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce
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