
REGULAMIN ZAKUPU, WYDAWANIA I ROZLICZANIA OBIADÓW  

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE 

 

I. Zasady ogólne 

1. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Piastowie prowadzi stołówkę. Z posiłków przygotowywanych przez 

pracowników szkolnej kuchni mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły. 

2. Korzystanie z posiłków w szkole jest dobrowolne i odpłatne. 

3. Korzystanie z posiłków szkolnych odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia (załącznik nr 1) złożonej w sekretariacie szkoły lub przesłanej przez ePUAP.  

4. Szkoła prowadzi elektroniczną obsługę posiłków przy użyciu programu „Jem w Szkole!” 

(https://app.jemwszkole.pl/)1 

5. Do identyfikacji osoby uprawnionej do korzystania z posiłków służy przypisany jej brelok, dzięki 

któremu odczytuje się dane zawarte w systemie elektronicznej obsługi obiadów, w tym status 

zamówionych i opłaconych posiłków. 

6. Opłata za wyżywienie jest ustalana zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i 

aktualizowana na każdy rok szkolny. 

7. W uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat za posiłki w 

trakcie roku szkolnego. 

8. Opłaty za posiłki pobierane są z góry. 

9. Dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w ramach opłaty dziennej za posiłek szkoła 

oferuje śniadanie, obiad i podwieczorek, pozostałym uczniom i pracownikom – obiad. 

10. Limit dziennych obiadów wydawanych przez szkołę wynosi 400. 

11. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie na terenie stołówki.2 

12. Stołówka szkolna nie prowadzi diet specjalistycznych. 

13. Informacja o alergenach podawana jest w systemie elektronicznej obsługi obiadów w zakładce 

jadłospis (https://app.jemwszkole.pl/). 

14. W przypadkach wcześniej uzgodnionych z Intendentem istnieje możliwość podgrzania o ustalonej 

godzinie posiłku dietetycznego dostarczonego przez rodzica. 

II. Zamawianie posiłków 

1. Obsługa zamawiania, odwoływania i rozliczania posiłków odbywa się w z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego. Instrukcję korzystania z aplikacji https://app.jemwszkole.pl/ przedstawia załącznik 

nr 2. 

2. Warunkiem dokonania pierwszej rezerwacji w systemie elektronicznej obsługi posiłków jest 

uregulowanie zaległych płatności. 

3. Posiłki należy zamawiać z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

4. Warunkiem skutecznego zamówienia posiłku na dany dzień jest jego uprzednie opłacenie w 

systemie. 

5. Opłaty za posiłki przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług 

szybkich płatności elektronicznych tpay3 zintegrowanych z programem „Jem w Szkole!”4.  

                                                           
1 Na podstawie umowy zawartej przez Szkołę Podstawową nr 5 w Piastowie z AERO Filip Dudziński z siedzibą w    
Gdańsku, przy ul. Kwietnej 8/8. 
2 Szkoła nie wydaje posiłków na wynos dla osób nieobecnych, nawet jeżeli zostały wcześniej opłacone. 
3 https://tpay.com/dla-platnika; https://tpay.com/o-tpay/bezpieczenstwo-platnosci  
4 Za realizację płatności firma tpay pobiera każdorazowo prowizję w wysokości 1%. 



 

III. Zasady wydawania posiłków 

1. Do wydania zakupionego przez aplikację posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, 

którym każdorazowo potwierdza się uprawnienia okaziciela do skorzystania z posiłku.  

2. Brelok jest własnością Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie i należy go zwrócić do sekretariatu 

szkoły w sytuacji decyzji o rezygnacji z obiadów lub zakończenia korzystania z usługi w przypadku 

ucznia kończącego naukę z placówce. W przypadku zagubienia szkoła pobiera od osoby, do której 

został przypisany brelok, opłatę analogiczną do opisanej w punkcie III.7. 

3. Brelok powinien być użytkowany wyłącznie przez osobę, do której został przypisany i stanowi jej 

identyfikator. 

4. Użytkownik breloka jest zobowiązany do chronienia go przed dostępem osób trzecich, zagubieniem 

lub zniszczeniem.  

5. Fakt utraty breloka należy niezwłocznie zgłosić Intendentowi celem zablokowania dostępu do 

posiłku osobie nieuprawnionej.  

6. Szkoła nie zwraca pieniędzy za posiłek wydany osobie nieuprawnionej w wyniku posłużenia się 

cudzym brelokiem. 

7. Otrzymanie duplikatu po zagubieniu lub zniszczeniu breloka wiąże się z koniecznością zwrotu przez 

rodzica/opiekuna prawnego lub pracownika szkoły korzystającego z obiadów kosztów zakupu 

nowego i opłacenia przesyłki.5 Duplikat breloka wydaje Intendent. 

IV. Odwoływanie posiłków 

1. W przypadku nieobecności w szkole rezerwację posiłku/posiłków można skutecznie odwołać 

jedynie za pomocą aplikacji https://app.jemwszkole.pl/, najpóźniej do godziny 8.00 tego samego 

dnia. 

2. W przypadku planowanej wycieczki szkolnej, wyjścia do kina, zawodów, wychowawca oddziału, 

trener lub inny nauczyciel ustalają dzień wcześniej z Intendentem szkoły godzinę spożywania 

posiłku (obiadu) lub jego odwołanie. 

3. Za posiłki prawidłowo odwołane aplikacja automatycznie naliczy nadpłatę w pełnej kwocie na 

koncie użytkownika, pomniejszając łączną należność za posiłki w kolejnym zamówieniu. 

4. Podstawę zwrotu kosztów z tytułu odwołania rezerwacji posiłku stanowi co do zasady terminowe i 

zgodne z regulaminem zgłoszenie nieobecności. W sytuacji nieprzewidzianej wcześniej, 

usprawiedliwionej nieobecności decyzję o zwrocie każdorazowo podejmuje Intendent. 

V. Rezygnacja korzystania z posiłków oferowanych przez szkołę 

1. Rodzic/opiekun prawny lub pracownik może w dowolnej chwili całkowicie zrezygnować z 

korzystania z posiłków oferowanych przez szkołę, składając w sekretariacie pisemną rezygnację 

(załącznik nr 3). 

2. Obowiązkiem osoby rezygnującej z usług żywieniowych w szkole jest rozliczenie się z płatności w 

terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji oraz zwrot breloka do sekretariatu w ostatnim dniu 

skorzystania z posiłku. 

                                                           
5 Rzeczywisty koszt uzależniony jest od aktualnych cen breloka w firmie AERO Filip Dudziński z siedzibą w 
Gdańsku, przy ul. Kwietnej 8/8 oraz kosztów przesyłki. Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia tej kwoty w 
przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem, przesyłką i obsługą 
informatyczną. 
 



3. Czasowe zawieszenie korzystania z posiłków (tzn. niezamawianie posiłków przez aplikację) nie może 

trwać dłużej niż 40 dni roboczych, nie licząc ferii zimowych i przerwy wakacyjnej. Po tym czasie 

należy rozliczyć się z opłat i zwrócić brelok do sekretariatu szkoły. 

VI. Powierzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Korzystanie z posiłków oferowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Piastowie wiąże się z 

koniecznością podania następujących danych osobowych:  

a) imię i nazwisko pierwszego rodzica, numer telefonu, adres e-mail; 

b) imię i nazwisko drugiego rodzica, numer telefonu, adres e-mail; 

c) imiona i nazwiska dzieci, klasa 

lub 

imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail w przypadku pracownika. 

2. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Podanie danych, o których mowa w punkcie VI.1, stanowi warunek niezbędny do korzystania z 

posiłków przygotowywanych przez szkołę. 

4. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie.  

5. Osobom korzystającym z posiłków w szkole na podstawie złożonej deklaracji przysługuje prawo do 

wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych. 

6. Podane dane są objęte ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 i będą wykorzystywane do obsługi programu „Jem w Szkole!” 

i prowadzenia dokumentacji związanej z wyżywieniem uczniów lub pracowników w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Piastowie, a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z 

późniejszymi zmianami. 

7. Powierzenie danych osobowych niezbędnych do obsługi programu „Jem w Szkole!” odbywa się na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej 22.10.2021 r. pomiędzy 
AERO Filip Dudziński ul. Kwietna 8/8, 80-330 Gdańsk, NIP 972-100-53-11 a Szkołą Podstawową nr 5 
w Piastowie, reprezentowaną przez dyrektora szkoły.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych awarią lub inną sytuacją uniemożliwiającą 

przygotowanie posiłków przez pracowników szkolnej kuchni, szkoła zastrzega sobie prawo do 

czasowego skorzystania z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W takim przypadku ceny posiłków 

mogą różnić się od aktualnie obowiązujących w placówce. 

2. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Zasady 

korzystania ze stołówki szkolnej”, dostępny na stronie internetowej szkoły. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 

 


