
Regulamin stołówki szkolnej 

w Salezjańskiej Szkole Podstawowej 

im. św. Dominika Savio w Lubinie 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

I. Postanowienia ogólne 

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

wspierania prawidłowego rozwoju ucznia, szkoła organizuje stołówkę szkolną. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne, 

b) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na 

wynos). 

4. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu plus 

deser. 

5. Jadłospis ustala się na tydzień. Opracowują go kierownik gospodarczy i szef kuchni 

według norm żywieniowych. Jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy 

stołówce. 

6. Posiłki wydawane są w dniach nauki w godzinach od 11.30 – do 13.30 według 

ustalonego grafiku podanego wszystkim korzystającym z posiłków.  

7. Uczniowie, którzy w danym dniu uczestniczą w zajęciach poza szkołą (np. zawody, 

konkursy) i nie mogą zjeść obiadu w wyznaczonych godzinach, otrzymują posiłek po 

powrocie do szkoły. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska) oraz 

przewidywaną godzinę powrotu przekazuje organizator wyjścia do księgowości. 

8. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki 

osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

9. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów. 

Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i 

ustąpić miejsca innym. 

II. Zasady zachowania na stołówce szkolnej: 

 

1. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

2. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie. 

3. Na stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom 

spożywania posiłku. 

4. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu. 

6. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o jej ład i porządek. 

7. Zgubienie lub zniszczenie breloczka obiadowego uczeń zgłasza w księgowości. 

8. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

9. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

stołówki szkolnej. 

 

Lubin, 2 września 2019 r. 


