
REGULAMIN STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla   

uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2. 

2.  Obiady wydawane są dla:  

- uczniów wnoszących opłaty indywidualne  

- dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS 

- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.  

3. Posiłki wydawane są w godzinach 11:40 do 13.30:  

 

zgodnie z grafikiem rotacyjnych wejść uczniów pod opieką nauczycieli, a dla uczniów kl. I-VIII 

podczas przerwy obiadowej od 12.25 do 12.45. 

4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie klasy spożywające posiłek 

pod opieką nauczyciela lub wychowawcy. 

5. W stołówce szkolnej uczeń powinien:  

 spokojnie poruszać się po stołówce,  

 zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,  

 zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających 
jedzenie słów, gestów i odgłosów),  

 zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, 
zasunąć krzesło),  

 szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie 
malować cerat),  

 naprawić szkodę uczynioną w stołówce,  

6. Wnoszenie odzieży, obuwia i plecaków jest zabronione. 

7. W stołówce szkolnej obowiązuje obuwie zmienne, a przed wejściem na obiad należy umyć ręce.  

8. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz 

Dyrektor szkoły. 

9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt  

przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 9:00 danego dnia (osobiście lub 

telefonicznie w sekretariacie szkoły). 

10.  Na tablicy dla Rodziców oraz na stronie www szkoły dostępny jest jadłospis na dany tydzień  

11. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z wyszczególnieniem 

alergenów.  

12. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne 

naczynia do okienka.  

13. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące  

Uczniowie nie stosujący się do postanowień regulaminu mogą być ukarani w myśl postanowień 

statutu szkoły. 

W czasie pandemii COVID-19 na stołach nie ma cerat, a dyżurujący Pracownik wietrzy przed każdą 

grupą pomieszczenie oraz dezynfekuje stoły przed przyjściem kolejnego oddziału klasowego. 

Aktualizacja obowiązuje od 1.09.2021 r. 


