
R e g u l a m i n   s t o ł ó w k i   s z k o l n e j  

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

     a/ uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne  

     b/ uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS  

     c/ pracownicy zatrudnieni w szkole   

3. Posiłki wydawane są od godziny 11.30 do 13.45 

      godzina : 11.30 – 11.50 -  kl. I – IV 

      godzina : 12.35 – 12.50 -  kl. V - VI  

  godzina : 13.35 – 13.45 – uczniowie, którzy zapomnieli lub zgubili abonament  obiadowy.  

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego. 
Zagubienie abonamentu należy zgłosić do wychowawcy świetlicy .Wychowawca świetlicy 
wystawi dziecku duplikat abonamentu, po dostarczeniu podania o jego wydanie podpisanego 
przez rodzica/opiekuna  dziecka. 

5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do końca miesiąca w ciągu 5 lub 6 dni roboczych, 
poprzedzających dany miesiąc żywieniowy. Opłaty należy dokonać  w szkolnej księgowości 
lub świetlicy, w ustalonym i podanym do wiadomości terminie. Przy braku terminowej 
płatności uczeń zostanie pozbawiony  korzystania z posiłków w danym miesiącu. 

6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie 
spożywającym posiłków, w tym również rodzicom i opiekunom  uczniów. 

7. Rodzice/opiekunowie  dziecka mają obowiązek zgłoszenia nieobecności dziecka na 
obiedzie osobiście lub telefonicznie do szkolnej księgowości do godziny 8.00 dnia bieżącego. 
W przypadku  gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu 
poprzedzającym nieobecność lub w  dniu, w którym osoba uprawniona zrezygnuje z posiłku, 
odpis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów zostanie odliczony przy 
opłacie za następny miesiąc.  

Jeżeli nieobecność dziecka  na obiedzie nie zostanie wcześniej zgłoszona, to poniesione 
koszty nie zostaną zwrócone. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Obiady 
będą wydawane  rodzinie na wynos tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora 
szkoły. 

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt 
przynajmniej dwa dni wcześniej.  



9. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w księgowości  i świetlicy, 
najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.  

10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do zmiany obuwia,  pozostawiania 
kurtek w szatni, a  plecaków w  wyznaczonym miejscu na korytarzu szkolnym. 

11. Podczas pobytu w stołówce  nadzór nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy.  

12. Na drzwiach stołówki wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień. 

13. Korzystający z obiadów uczeń   powinien : 

• z aktualnym abonamentem obiadowym , cicho i spokojnie oczekiwać w kolejce do 
stołówki . 

• w stołówce , przed okienkiem , w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w 
jednym szeregu. 

• z szacunkiem odnosić się do poleceń nauczycieli sprawujących dyżur w stołówce. 
• w  czasie posiłku , w stołówce  szkolnej  powinien przestrzegać bezpieczeństwa i 

zasad samoobsługi. 
• podczas spożywania obiadu uczeń nie powinien prowadzić głośnych rozmów , biegać 

po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań. 
• wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek. 
• zostawiać po sobie czyste miejsce  przy stole i pod stołem. 
• niezwłocznie po posiłku powinien ustąpić miejsca innym, samodzielnie odnieść 

brudne naczynia do wyznaczonego okienka. 
• zachować porządek przy oddawaniu naczyń. 
• zabrania się wynoszenia chleba poza teren stołówki. 

Uczeń  w przypadku wielokrotnego złamania  regulaminu  może zostać pozbawiony prawa do 
korzystania z obiadów. 

 

 


