
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ 

 

1. Stołówka szkolna mieści się budynku B Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej i nie 

jest restauracją w ogólnym rozumieniu tego słowa. 

2. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu 

Szkół w Świerzowej Polskiej. 

3. Obiady wydawane są w godzinach: 

 dla klasy 0 o godz. 11:45 

 dla uczniów klas I – III o godz. 11:20 

 dla uczniów klas IV – VI o godz. 12:10  

 dla uczniów klas VII - VIII o godz. 13:10 

Po każdej grupie następuje dezynfekcja stołówki.  

Obiady w innym czasie będą wydawane tylko dla grup zorganizowanych (wycieczki, 

lekcje poza szkołą) należy wcześniej uzgodnić z Dyrektorem Szkoły. 

4. Odpłatność za obiady jest zróżnicowana dla uczniów i pracowników, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

5. Aktualny jadłospis oraz ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej umieszczane są na 

tablicy informacyjnej przy stołówce oraz na stronie internetowej szkoły. 

6. Chętni mogą skorzystać z pierwszego, drugiego lub obydwu dań. 

7. Wpłaty należy dokonać przelewem na wskazane konto bankowe szkoły do 5 dnia 

każdego miesiąca. 

8. Zwroty za nieskorzystanie z posiłku przysługują tylko uczniom nieobecnym w szkole, 

których rodzice zgłoszą ten fakt telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły 

najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. Zgłoszenie po tym czasie skutkować będzie 

zwrotem opłaty z wyłączeniem dnia, w którym nieobecność została zgłoszona. 

9. Odliczenia kwoty zwrotu dokonuje się z odpłatności w następnym miesiącu. 

10. Nauczyciel organizujący wycieczkę, wyjazd lub inną imprezę ma obowiązek 

przynajmniej 3 dni wcześniej przedstawić intendentce  listę dzieci, które w danym 

dniu nie będą korzystać ze stołówki. 

11. Ze stołówki mogą korzystać tylko ci, którzy wykupili abonament na cały miesiąc lub 

poszczególne dni tygodnia w danym miesiącu. 

12. Nie ma możliwości zakupu obiadu okazjonalnie lub na wynos. 

13. Wszyscy korzystający z wyżywienia spożywają posiłki w stołówce. Nie można 

wynosić talerzy z posiłkami poza obręb stołówki. 

14. W czasie wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie 

korzystający z obiadów. 

15. W czasie spożywania posiłków obowiązują ogólnie przyjęte normy savoir-vivre’u  

i dobrego wychowania oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pandemii 

koronawirusa COVID-19. Należy: 

 spokojnie ustawiać się w kolejce do okienka z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od poprzedniej osoby, 

 uczniom klas 0 - III posiłki podają pracownicy stołówki, 



 zachować szczególną ostrożność przy gorących posiłkach, 

 zachować ciszę, utrzymywać ład i porządek na stołówce, 

 zajmować wyznaczone miejsca przy stolikach, 

 spożywać posiłek bez zbędnego ociągania się, 

 po spożytym posiłku odnieść talerze i sztućce do okienka „zwrot naczyń”, 

zachowując odpowiednią odległość. 

16. Wobec uczniów, którzy nie stosują się do niniejszego regulaminu wyciągnięte zostaną 

konsekwencje zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 września 2020 r. 

Niniejszy regulamin nie dotyczy dzieci przedszkolnych. 


