
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59 ),

2) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. Nr 171

poz. 1225)

3)  Ustawa  z  dnia  28  listopada  2014  r.  o  zmianie  ustawy  o  bezpieczeństwie  żywności

i żywienia ( Dz. U. 2015 poz. 35),

4)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  grup  środków

spożywczych  przeznaczonych  do sprzedaży dzieciom i  młodzieży w jednostkach systemu

oświaty  oraz  wymagań,  jakie  muszą  spełniać  środki  spożywcze  stosowane  w  ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154).

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.

2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

6) Statut szkoły.

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię

      szkolną dla uczniów i pracowników szkoły.

2. Posiłki wydawane są dla:

a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b) uczniów, których dożywianie jest finansowane przez GOPS,

c) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłki.

3. Odpłatność  za  obiady  ustalana  jest  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  przez

Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Posiłki (tj. śniadania oraz obiad) jemy wyłącznie w stołówce szkolnej.

5. Śniadanie oraz herbatę uczniowie spożywają na stołówce w godzinach 9:55 – 10:05.

Natomiast dzieci przedszkolne po godzinie 10:05. 

6. Obiady są wydawane w godzinach 11:40 – 12:40. 

7. Dzieci  przedszkolne  spożywają  posiłki  pod  opieką  wychowawcy  oraz  pomocy

wychowawcy. 

8. W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień.

9. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.



10. Nauczycielem dyżurującym na stołówce w czasie śniadań i obiadów jest nauczyciel

pełniący dyżur na holu głównym. 

11. W  trakcie  obiadu  w  stołówce  mogą  przebywać  wyłącznie  osoby  korzystające

z posiłku. 

12. W trakcie spożywania posiłków należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury. 

13. W stołówce należy zachowywać ciszę. 

14. Uczniowie  samodzielnie  pobierają  sztućce  i  posiłki,  jedynie  zupa  podawana  jest

bezpośrednio do stolika. 

15. Po  zakończeniu  posiłku  uczniowie  sztućce  i  talerze  odnoszą  do  wyznaczonego

okienka. 

16. Wszyscy przebywający i korzystający ze stołówki dbają o panujący w niej porządek. 

17. W przypadku  nieobecności  ucznia  odliczenie  kwoty  za  nieobecne  dni  przysługuje

w następnym miesiącu. 

18. W  przypadku  rezygnacji  z  obiadów  z  powodu  wyjazdu  zorganizowanego,  np.

wycieczki klasowej, wychowawca klasy zgłasza w kuchni szkoły nieobecność grupy

nie później niż 3 dni przed planowaną nieobecnością. 

19. Za szkody powstałe w stołówce szkolnej z winy ucznia odpowiedzialność materialną

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

20. Należność  za  obiady  należy  wpłacać  do  10  każdego  dnia  miesiąca  (z  góry)  do

wychowawcy klasy. Kwota powinna być odliczona. 


