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                                                                                             Załącznik do Uchwały  Nr XX/2019/2020  
                                                                                             Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  
                                                                                             im. Ks. Mariana  Wiewiórowskiego  
                                                                                             w Gomulinie z dnia 04.03.2020 r.            

 

 

 

 

 

                               REGULAMIN STOŁÓWKI  

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO              

W GOMULINIE 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                     

 

 

1. Podstawa prawna: art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1148) 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności     

    wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni  

    szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. 

3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków w formie dwudaniowego obiadu.  

4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników firmy zewnętrznej. 

5. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w   

    zajęciach szkolnych oraz w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych. 

4. Regulamin korzystania ze stołówki określa  warunki korzystania przez uczniów i  

    pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce.   

                                                   
ROZDZIAŁ II 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki 

 

§ 2 

 

1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie, 

2) uczniowie szkoły, których wyżywienie finansuje GOPS w Woli Krzysztoporskiej,  

3) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne. 

 

ROZDZIAŁ III 

Wydawanie posiłków 

 

§ 3 

 

1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej. 

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

3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, tj. od godziny 10 
30 

do godziny 

12 
00

 w trakcie przerw międzylekcyjnych.  

4. W uzasadnionych przypadkach np. wycieczka, zawody, konkurs, po wcześniejszym 

uzgodnieniu, posiłki dla określonych grup uczniów mogą być wydane o innej godzinie.  

5. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów mogą być zmienione. 

6. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów 

poza przerwami, jednakże w godzinach pracy stołówki. 
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7. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej w stołówce 

szkolnej oraz publikowany na stronie internetowej szkoły. 

8. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków 

przygotowanych przez pracowników kuchni  

                      
ROZDZIAŁ IV 

Zasady zachowania w stołówce 

 

§ 4 

 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwa  nauczyciel dyżurujący. 

2. Ze względów sanitarno- epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce   

    mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.  

3. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.  

4. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie   

    opuszczają stołówkę.  

5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:  

     1)  zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,  

     2)  kulturalnego spożywania posiłków,  

     3)  zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,  

     4) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,  

     5)  używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

6. Zabrania się na stołówce szkolnej:  

    1) pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców,  

    2) wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,  

    3) popychania, szarpania, biegania,  

    4) niszczenia mienia stołówki,  

    5) korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.  

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę 

klasy oraz rodziców ucznia.  

ROZDZIAŁ V 

                                                     Postanowienia końcowe  

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją   

pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły. 

…………..……………….……………… 

                                                                                                          (podpis dyrektora szkoły) 

. 


