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Regulamin stołówki szkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu 
(podstawa prawna - Art.67a ust.3 ustawy o systemie oświaty ) 

 
 
 

 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy szkoły oraz w 
szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły. 
2. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy (sobót, 
niedziel, świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii). 
3. Za bieżący stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają: sprzątaczki, kucharka i pomoce 
kuchenne. 
4. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają: wychowawcy 
świetlicy oraz inni wyznaczeni przez dyrektora szkoły pracownicy pedagogiczni pełniący dyżur w 
trakcie wydawania posiłków. 
5. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w czasie przerw od godziny 11.20 do 14.15. 
6. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na bieżący tydzień. 
7. W jadłospisie podaje się występujące w posiłkach alergeny. 
8. W szczególnych sytuacjach (awarie urządzeń, absencja personelu) zastrzega się możliwość 
dokonywania zmian w jadłospisach bez wcześniejszego ich publikowania. 
9. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób 
umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny. 
10. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15-stego dnia każdego miesiąca u intendenta 
szkoły. 
11. Informacje dotyczące kwoty odpłatności za obiady za dany miesiąc zamieszczane są na 
tablicy ogłoszeń.   
12. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rezygnacje z obiadów należy zgłosić osobiście 
lub telefonicznie najpóźniej danego dnia do godziny 10.00. Zgłoszenie jest  podstawą do zwrotu 
pieniędzy w następnym miesiącu. 
13. Zaległości w opłatach za obiady przekraczające dwa miesiące skutkują wypisem ze 
stołówki. 

 
 
 
 
 

2 Zasady bezpieczeństwa i higieny 
 

1. Na stołówce, w godzinach wydawania obiadów, mogą przebywać wyłącznie osoby 
spożywające posiłek oraz pracownicy pedagogiczni sprawujący nad nimi opiekę. 
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2. Rodzice (opiekunowie) oczekują na dzieci jedzące obiad w szatni. 
3. Uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i w obuwiu zmiennym a tornistry 
pozostawiają w wyznaczonym miejscu. 
4. Po wejściu do stołówki szkolnej uczeń zabiera czysty talerz oraz sztućce i siada do stolika. 
5. Przy stoliku mogą usiąść 4 osoby. 
6. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
7. Uczniowie przepychający się lub niewłaściwie zachowujący się w kolejce mogą być przez 
dyżurujących pracowników pedagogicznych przesunięci na koniec kolejki. 
8. Uczniowie powinni zachować porządek podczas spożywania posiłku, w przypadku 
stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki lub 
dyżurującym pracownikom pedagogicznym. 
9. Uczniowie przebywający w stołówce powinni zachowywać się cicho (nie rozmawiać 
głośno, nie używać obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów). 
10. Uczniowie powinni zostawić po sobie porządek (odnieść talerz i sztućce w wyznaczone 
miejsce, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, przysunąć krzesło do stolika). 
11. Uczeń po skończonym posiłku powinien bezzwłocznie opuścić stołówkę. 
12. Uczniowie niewłaściwie zachowujący się w stołówce szkolnej otrzymują uwagi do zeszytów 
spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania. 
13. Za trzykrotne złamanie regulaminu stołówki grozi tygodniowe zawieszenie w prawach do 
korzystania ze stołówki szkolnej. 
 
     


