
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Posiłki spożywane w Szkole są przygotowywane i dystrybuowane na miejscu przez firmę Symfonia Smaku              

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 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. 

2. Na terenie Szkoły można spożywać posiłki: 

● przygotowane w firmie Symfonia Smaku; 

● przyniesione z domu. 

3. Ceny za posiłki abonamentowe są ustalane z dyrekcją Szkoły i w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą: 

● 9,00 (słownie: dziewięć złotych) za wyżywienie ucznia klas I-III (dwudaniowy obiad z napojem), 

● 10,00 (słownie:  dziesięć złotych) za wyżywienie ucznia klas IV-VIII (dwudaniowy obiad z napojem). 

4. Dostawca posiłków nie ma prawa do podwyższania cen posiłków bez uzgodnienia z dyrekcją Szkoły. 

5. Miesięczna opłata za posiłki jest obliczana wg schematu: kwota za dzienne wyżywienie x liczba dni nauki w                 

miesiącu. 

6. Odliczenie kwoty za niewykorzystane obiady abonamentowe zostaje dokonane z odpłatności w następnym            

miesiącu (kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o odpowiednią liczbę dni), o ile chęć rezygnacji została               

zgłoszona odpowiednio wcześniej. 

7. W przypadku braku terminowej płatności uczeń nie może korzystać z obiadów (pracownik stołówki ma              

prawo odmówić mu wydania posiłku). 

8. Stołówka działa we wszystkie dni nauki szkolnej. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych stołówka              

działa jedynie wówczas, gdy w zajęciach opiekuńczych uczestniczy co najmniej 8 uczniów. 

9. W stołówce jest wywieszony aktualny jadłospis na dany tydzień. 

10. Poza obiadami abonamentowymi firma Symfonia Smaku prowadzi sprzedaż w sklepiku szkolnym. 

11. W asortymencie sklepiku znajdują się dania gorące przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra            

Zdrowia wskazanego w punkcie 1 oraz przekąski i napoje dopuszczone przez to rozporządzenie. 

 

 

Zamawianie posiłków abonamentowych i zarządzanie usługami 

 

1. W Szkole Podstawowej Paderewski obowiązuje elektroniczny system do zamawiania posiłków i zarządzania            

usługami cateringowymi MASTERCHEF. 

2. Szczegółowe informacje na temat systemu są dostępne na stronie internetowej www.masterszef.com.pl.  
3. System MASTERCHEF służy do: 

● przekazywania informacji o miesięcznym jadłospisie oraz innych wiadomości od dostawcy posiłków, 

● wystawiania faktur VAT, 

● przypominania rodzicom o płatnościach i terminach, 

● przekazywania dostawcy wiadomości o rezygnacji i cofnięciu zamówień. 

4. Korzystanie z systemu wymaga rejestracji rodzica poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem, który             

jest unikatowy dla placówki: 

● klasy 1-3: https://system.masterszef.com.pl/Rejestracja/Paderewski_kl1-3 

● klasy 4-8: https://system.masterszef.com.pl/Rejestracja/Paderewski_kl4-8 

http://www.masterszef.com.pl/
https://system.masterszef.com.pl/Rejestracja/Paderewski_kl1-3
https://system.masterszef.com.pl/Rejestracja/Paderewski_kl4-8


5. Logowanie do konta w systemie MASTERSZEF odbywa się poprzez stronę internetową: 

https://system.masterszef.com.pl/User/LogIn 

6. Zamówienia posiłków są realizowane wyłącznie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu          

MASTERSZEF na cały kolejny miesiąc od 26. dnia miesiąca poprzedzającego do jego końca. 

7. Podczas zamówienia posiłków rodzice/ uczniowie dokonują wyboru z dwóch zup i dwóch drugich dań. Nie ma                

możliwości zmiany decyzji po zatwierdzeniu zamówienia. 

8. Możliwe są następujące formy opłaty za złożone zamówienie: 

● bezpłatny przelew tradycyjny dokonywany na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika          

(system automatycznie nadaje numer konta każdemu użytkownikowi), zrealizowany do siódmego dnia           

każdego miesiąca (lub do dnia powszedniego poprzedzającego siódmy dzień miesiąca, jeśli wypada on w              

sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny), 

● przelew natychmiastowy on-line (Przelewy 24) – z dodatkową opłatą administracyjną pobieraną przez            

operatora bankowego w wysokości 4,00 zł dla transakcji o wartości do 1 000 zł lub 5,50 zł dla transakcji                   

o wartości powyżej 1 000 zł. 

9. Rezygnacje z posiłku są dokonywane wyłącznie poprzez stronę internetową systemu MASTERSZEF lub            

poprzez SMS-y wysyłane do systemu. Rezygnacje telefoniczne i mailowe nie są uwzględniane. Rezygnacji             

można dokonać najpóźniej do godziny 7:30 w dniu dostawy posiłku. Niewykorzystanie obiadu, niezgłoszone             

w wyżej wskazanym terminie, nie podlega zwrotowi kosztów. 

10. Wszystkie funkcje systemu MASTERSZEF zostały skonsultowane prawnie i odpowiadają aktualnym wymogom           

jakie są stawiane przed tego typu produktami informatycznymi. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane              

przez firmę MS Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celu obsługi posiłków w Szkole i nie będą wykorzystywane w                   

żadnym innym zakresie. Baza danych należąca do firmy MS Systems Sp. z o.o. jest zgłoszona do GIODO, firma                  

zatrudnia Administratora Danych Osobowych i jest obsługiwana przez zewnętrznego wyspecjalizowanego          

audytora. 

 

 

Wydawanie i spożywanie posiłków 

 

1. Posiłki klas 1-3 odbywają się według tygodniowego harmonogramu ustalonego oddzielnie dla każdego z             

oddziałów. 

2. Uczniowie klas 4-8 spożywają posiłki podczas długiej przerwy, czyli o 12.15-12.40 (klasy 4-6) lub o               

13.05-13.30 (klasy 7-8).  

3. Wydanie posiłku poprzedza przyłożenie do czytnika aktywnej elektronicznej karty identyfikacyjnej (EKI), na            

której kodują się wybory rodziców/ uczniów dotyczące zestawu obiadowego. 

4. Karty EKI są wydawane uczniom klas 1-3 na czas posiłku, zbierane po jego zakończeniu i przechowywane w                 

salach poszczególnych klas. 

5. W klasach 4-8 uczniowie samodzielnie korzystają z karty EKI i są obowiązani okazać ją we wszystkie dni, na                  

które zostały zamówione posiłki. Brak karty uniemożliwia wydanie posiłku. 

6. W przypadku zagubienia karty duplikat jest wydawany rodzicowi w sklepiku szkolnym. Zagubienie karty EKI              

jest obciążone karą pieniężną w wysokości 20 zł. 

7. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

8. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

9. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w jadalni czuwają dyżurujący nauczyciele. 

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku. 

https://system.masterszef.com.pl/User/LogIn

