
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są uczniowie oraz 

nauczyciele. 

3. Obiady dla uczniów szkolnych wydawane są w godzinach od 11.45 do 13.05 

                          godz. 11.45 – klasa I, II, III 

                          godz. 12.50 – klasa IV, V, VI, VII, VIII 

4. Posiłki dla uczniów przedszkola wydawane są w następujących godzinach: 

śniadanie -       godz. 8.30 – klasa „0” 

                         godz. 9.00 – grupy młodsze 

obiad -      godz. 11.30 – klasa „0” 

                         godz. 12.10 – grupy młodsze 

podwieczorek - godz. 14.15 – wszystkie grupy 

5. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 

ustalona przed rozpoczęciem roku szkolnego i podana do wiadomości 

rodziców. 

6. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona jest w 

terminie określonym przez firmę prowadząca żywienie i na konto podane 

rodzicom przez tę firmę. 

7. W przypadku nieobecności dziecka w szkole/przedszkolu rodzic 

zobowiązany jest do zgłoszenia tej nieobecności zgodnie z zasadami 

podanymi w umowie zawartej pomiędzy rodzicami a firmą prowadzącą 

żywienie. 

8. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach 

stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom. 

9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. 

10. W przypadku planowanej nieobecności uczniów w szkole/przedszkolu/ z 

powodu wycieczki lub wyjścia, nauczyciel – organizator powinien przekazać 

do sekretariatu informację o nieobecności uczniów na posiłkach 

przynajmniej jeden dzień wcześniej. 



11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej rodzice powinni zgłaszać do 

firmy prowadzącej żywienie w terminie zgodnym z zapisami w umowie. 

12. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do 

niewnoszenia na stołówkę kurtek i tornistrów. 

13. Podczas pobytu w stołówce szkolnej uczniowie zachowują się kulturalnie. 

Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem 

dyżurów.  

14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego 

miejsca. 

15. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na 

dany tydzień. 

16. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. 

 


