
 
 

1. Stołówka jest miejscem przeznaczonym do spoŜywania posiłków 

przygotowywanych przez kuchnię szkolną. 

2. Posiłki wydawane są dla: 

      - uczniów wnoszących opłaty indywidualne 

      - uczniów, których doŜywianie finansowane jest przez MOPS 

      - nauczycieli i pracowników szkoły, którzy wniosą opłatę za posiłek 

3. Odpłatność za obiady naleŜy wpłacać do 10- tego kaŜdego miesiąca  

u wychowawcy świetlicy. Od wpłat dokonanych po terminie będą 

naliczane ustawowe odsetki. 

4. Nieobecność na obiedzie spowodowaną nieobecnością ucznia  

w szkole naleŜy zgłosić osobiście (rodzic bądź rodzeństwo) lub 

telefonicznie najpóźniej do godz. 830 danego dnia w sekretariacie szkoły, 

u wychowawcy świetlicy lub bezpośrednio w kuchni.  

W przeciwnym razie nieobecność nie będzie uwzględniona podczas 

naliczania opłaty w kolejnym miesiącu. W przypadku nie korzystania  

z obiadu z powodu zorganizowanego wyjazdu (np. wycieczka szkolna, 

zawody itp.) naleŜy zgłosić ten fakt dzień wcześniej. 

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie wg wyŜej 

wymienionych zasad nastąpi odliczenie odpowiedniej kwoty w kolejnym 

miesiącu.  

 

 

 



 

6. Posiłki dla uczniów wydawane są podczas dwóch przerw obiadowych 

według następującego harmonogramu: 

1050-1105 – kl. I -V SP 

1150-1205 – kl. VI SP oraz Gimnazjum 

Klasa zerowa spoŜywa posiłek podczas czwartej lekcji. 

7. W trakcie przerw obiadowych w stołówce mogą przebywać tylko osoby 

korzystające z posiłków. 

8. Uczniowie, którzy nie korzystają z posiłków nie mogą przebywać  

w stołówce szkolnej podczas przerw obiadowych. 

9. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada 

wychowawca świetlicy. 

10. Posiłek wydawany jest w okienku , przy którym uczniowie ustawiają się 

w kolejce. 

11. Uczniowie są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas 

przebywania w stołówce szkolnej. 

12. Po odebraniu posiłku z okienka kaŜdy uczeń w bezpieczny sposób 

przenosi swój posiłek i zajmuje wolne miejsce przy stoliku. 

13. Uczniowie spoŜywają swój posiłek z zachowaniem zasad kultury.  

14. SpoŜywający posiłek zobowiązani są do zachowania w stołówce 

porządku. 

15. Po spoŜyciu posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Zwrot 

naczyń”. 

16. Rezygnację z obiadów na kolejny miesiąc naleŜy zgłosić najpóźniej 

ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

 


