
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których 
dożywianie finansuje MOPS .

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku  lub w trakcie roku szkolnego,
po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły.

4. W przypadku korzystania z posiłków należy wypełnić odpowiednią deklarację.

II . WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1. Posiłki wydawane są od godz.

Śniadanie :                                        godz. 9.00

Obiad :                                               godz. 11.30 - 12.30.

Przedszkole :                                     godz. 12.00

Szkoła Podstawowa :    kl. I-III       godz. 11.30

                                          kl. IV- VI   godz. 12.30

Podwieczorek :                                godz. 14.00

2. Na tablicy informacyjnej wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony 
przez intendenta oraz szefową kuchni. Posiłki przygotowywane są zgodnie z 
zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 



VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce 
czuwa nauczyciel dyżurujący. 

4. Obiady na wynos będą wydawane tylko w podpisanych pojemnikach 
przeznaczonych do przechowywania żywności. 

5. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na 
stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz 
inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).

7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym 
szeregu.

8. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce

- zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek

- zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na 
stoliku)

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce

9. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany 
wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.
 

                                                                                                           Podpis Dyrektora

                                                               

                                                                                                  

 


