REGULAMIN STOŁÓWKI
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków, z którego korzystają
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,
- dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS,
- pracowników szkoły i osób indywidualnych, którzy opłacili posiłek.
3. Posiłki dla uczniów wydawane są w godzinach 12.15 – 13.50 w tych
godzinach opiekę w stołówce sprawuje jeden z nauczycieli świetlicy.
4. Podczas wydawania obiadów w stołówce przebywają wyłącznie osoby
spożywające posiłki. Rodzice oczekują na swoje dzieci poza stołówką.
Plecaki, garderoba pozostają przed wejściem do stołówki w należnym
porządku.
5. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w
jednym szeregu.
6. W razie absencji ucznia jego opłacony obiad odbierany jest przez członków
rodziny, którzy mają go dostarczyć uczniowi.
Za niewykorzystany obiad nie przysługuje zwrot pieniędzy.
7. Nad bezpieczeństwem uczniów w stołówce podczas posiłków tam
spożywanych czuwają wyznaczeni pracownicy szkoły wychowawcy świetlicy.
8. Uczniowie klasy I-III zapisani do świetlicy szkolnej i korzystający z obiadów,
po skończonych lekcjach udają się do niej i dopiero pod opieka nauczyciela
zostają odprowadzeni do stołówki szkolnej. Po spożyciu posiłku wracają do
świetlicy do świetlicy również pod opieką wychowawcy.
9. Uczniowie klasy I-III korzystający z obiadów, a przebywający na zajęciach
lekcyjnych w trakcie ich wydawania, mogą zostać wypuszczeni z klasy na 5
minut przed dzwonkiem oznaczającym przerwę. Czekają wtedy przy sali 27 i
pod opieką wychowawcy są sprowadzani do stołówki szkolnej, a po
zjedzeniu posiłku wracają do klasy samodzielnie.

W stołówce szkolnej uczeń:
 porusza się spokojnie, cierpliwie czeka na odbiór drugiego dania, a po
skończeniu posiłku odnosi naczynia do okienka,
 zachowuje się kulturalnie (nie rozmawiać głośno, nie używać
wulgaryzmów),
 szanuje naczynia, sztućce i nakrycia stołów,
 wazę z gorącą zupą przenosi wyłącznie osoba dorosła.

10. Wnoszenie obuwia, odzieży i plecaków jest zabronione.
11. W stołówce szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.
12. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce będzie informowany
wychowawca, rodzic oraz Dyrektor Szkoły.
OSOBA KTÓRA NIE PRZESTRZEGA REGULAMINU NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z
OBIADÓW.
ZA SZKODY POWSTAŁE Z WINY UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ
PONOSZĄ RODZICE.
Powyższy regulamin obowiązuje od 01 września 2017 roku.

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem:

