
 

 
 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2019/2020 z 27 sierpnia 2020 roku 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

szkolnej i należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego. 

2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu oraz deseru. 

3. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami 

Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP. 
 

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

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

 uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne; 

 uczniowie, których dożywianie refunduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brzesku; 

 pracownicy szkoły.  

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW 
 

1. Posiłki wydawane są w czasie dwóch przerw obiadowych:  

-  I zmiana o godz. 11:25 – 11:45, 

- II zmiana o godz. 12:30 – 12:45. 

2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Jadłospis dekadowy jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej. 

4. Od 1 września 2020 do odwołania wprowadza się dodatkową turę wydawania posiłków: 

około godziny 11:15 (tylko dla uczniów klas 1-3) 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wniesienia opłaty za posiłki z dołu za 

ubiegły miesiąc, w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy 

szkoły podany w Umowie dotyczącej korzystania z obiadów.  

2. Za niedotrzymanie ustalonego terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe za 

zwłokę od następnego dnia po terminie określonym w punkcie 1. 

3. W przypadku absencji chorobowej lub innej przyczyny niekorzystania ucznia  

z wyżywienia trwającej powyżej 3 dni, zobowiązuje się Rodzica (opiekuna) do zgłoszenia 
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tego faktu w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach najpóźniej do 

godziny 9:00 w pierwszym dniu nieobecności, na nr telefonu (014) 68-68-444. 

4. W razie braku zgłoszenia nieobecności, opłata nie podlega zmniejszeniu. 

5. Rodzic, opiekun prawny lub osoba dorosła (pracownik szkoły) korzystająca z posiłku, 

zgłasza przed przygotowaniem posiłku w szkole okres niekorzystania z obiadów.  

6.  W przypadku braku zgłoszenia, opłata nie podlega zmniejszeniu. 

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ 

1. Wszyscy uczniowie spożywający posiłki ustawiają się parami (zachowując dystans 1,5m 

od siebie) na dolnym korytarzu, oczekując na nauczyciela dyżurującego, z którym idą do 

stołówki szkolnej. Uczniowie klas 1-3 około godziny 11:00 są zabierani z sali lekcyjnej 

sprowadzani do stołówki przez wyznaczonego nauczyciela. 

2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

 niespożywającym posiłków, w tym również  rodzicom uczniów. 

3. W jadalni uczniowie zajmują wyznaczone miejsce przy stoliku, a następnie samodzielnie 

nalewają przygotowaną w wazach zupę. Zupę nalewa pracownik kuchni. 

4. Po spożyciu pierwszego dania brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce,  

a resztki zlać do odpowiedniego pojemnika.  

5. Przed okienkiem po odbiór drugiego dania obowiązuje kolejka w jednym szeregu, (z 

zachowaniem odstępu 1,5 m od siebie) w której należy czekać na posiłek w sposób 

kulturalny (nie przepychając się, w odpowiedniej odległości). W kolejce może stać  

maksymalnie 6 uczniów.  

6. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym 

porządku i czystości, brudne naczynia odnieść  w wyznaczone miejsce. 

7.  Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania: 

 właściwa postawa przy stoliku, 

 prawidłowe posługiwanie się sztućcami, 

 poszanowanie sprzętu,   

 stosowanie form grzecznościowych: proszę, dziękuję,  przepraszam, 

  jedzenie w ciszy i  nieprzedłużanie czasu posiłku (nie używać obrzydzających jedzenie 

słów, gestów i odgłosów). 

8. Uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest  do bezwzględnego  przestrzegania  uwag 

i poleceń  nauczycieli  pełniących dyżur oraz pracowników kuchni. 

9.  Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce oraz nad 

właściwym zachowaniem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. 

10.  Uczniowie proszeni są o niemarnotrawienie otrzymanego jedzenia.  

11.  Stołówkę uczeń opuszcza w kulturalny sposób, nie zakłócając porządku i nie 

przeszkadzając innym spożywającym obiad. 

12.  Zapisanie się na obiady jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu 

stołówki przez ucznia i jego rodziców. 

13.  Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało otrzymaniem uwagi negatywnej  

w wadze II. 


