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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
organizacji żywienia dzieci w Szkole 

 
Sprzedaż usług gastronomicznych realizowana jest przez firmę ATA S.A. w Krakowie, działającą  pod marką 
Twoje Zdrówko  na podstawie umowy o świadczenie usług żywieniowych zawartej ze Szkołą. 

 
1. Zamawianie posiłków 

Płatności wnoszone bezpośrednio przez opiekunów dzieci na podstawie umowy o wyżywienie między 
opiekunem a firmą ATA S.A. 
Kwotę należności ustala się w wysokości: 
 
obiad - 8,00 zł  

  
W związku z możliwym, wynikającym z epidemii COVID-19, wysokim wzrostem kosztów na 

skutek realizacji procedur bezpieczeństwa oraz wzrostem kosztów zakupu surowców, 
zastrzegamy możliwość podniesienia cen posiłków z końcem bieżącego roku 
kalendarzowego.   

 
Cennik posiłków dietetycznych określone są w pkt 6. 
 

2. Przygotowanie posiłków standardowych 

Posiłki standardowe przygotowywane są na podstawie opracowanego przez dietetyków jadłospisu 
bilansowanego zgodnie z normami: 

• Instytutu Żywności i Żywienia, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w z dnia 26 lipca 2016 r 
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 
jednostkach systemu oświaty, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

• wewnętrznymi normami Twojego Zdrówka. 
Normy wewnętrzne tworzone są między innymi na podstawie monitorowania preferencji i zwyczajów 
żywieniowych Klientów oraz wiedzy fachowej kucharzy. 
 
Jadłospisy podają skład potraw oraz gramatury stosownie do grup wiekowych. 
 

3. Opracowanie i publikacja jadłospisów 

Jadłospisy opracowywane są przez profesjonalnych dietetyków we współpracy z kucharzami z 
zapewnieniem zgodności z normami żywieniowymi w grupach wiekowych. 
W celu zapewnienia właściwego bilansowania jadłospisy opracowywane są w cyklu dwutygodniowym. 
Udostępnienie Rodzicom jadłospisów następuje w cyklu tygodniowym, to znaczy jadłospis na kolejny 
tydzień udostępniany jest w ostatnim dniu tygodnia poprzedzającego. 
 
Jadłospisy standardowe publikowane są na stronie internetowej www.twojezdrowko.pl oraz wywieszane 
na tablicy informacyjnej w Szkole. 
 

4. Dostawy posiłków 

Posiłki dostarczane są w opakowaniach jednorazowych wraz ze sztućcami. 
Posiłki dostarczane są : 

● obiad do godziny  
 
Posiłki są wydawane przez personel Szkoły. 
 

5. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych 

 
Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych oraz ich utylizacja należy do obowiązków Twojego Zdrówka. 
Odbiór odpadów wykonywany jest codziennie. 
Odpady gromadzone są w wydzielonych pojemnikach dostarczanych przez Twoje Zdrówko. 

http://www.twojezdrowko.pl/
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Niedopuszczalne jest umieszczanie odpadów w pojemnikach na żywność.  
 
 
 
 
 
 

6. Posiłki dietetyczne 
 

Dla dzieci, które wymagają żywienia specjalistycznego, przygotowane będą indywidualne diety               
( po wcześniejszej konsultacji z dietetykiem ). Rodzaje diet: 

∙ bezmleczna (bez masła) + 1,50 zł 

∙ bez mleka + 1 zł 

∙ bezjajeczna + 1,50 zł 

∙ bezmleczna – bezjajeczna + 2 zł 

∙ bezmleczna – bezglutenowa + 4 zł 

∙ bezglutenowa + 4 zł 

∙ wegetariańska + 1 zł 

∙ bez cytrusów 

∙ bez orzechów  

∙ bezmleczna - bez orzechów, cytrusów + 1,50 zł 
 


