REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas I - VI, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni szkolnej.
Osoby nie korzystające z posiłków ( rodzice, opiekunowie, koledzy) nie mają prawa
wstępu do pomieszczenia jadalni.
5. Obiady są wydawane w godzinach od 11.00 do 13.50.
a) klasy I-III spożywają posiłek wg harmonogramu pod opieką wychowawców klas,
b) klasy IV-VI spożywają posiłek na trzech przerwach ( 11.30-11.50, 12.35- 12.55,
13.40-13.50) wg ustalonego harmonogramu pod opieką nauczycieli dyżurujących.
6. W przypadku powrotu uczniów z zajęć poza terenem szkoły (kiełbaski klasowe, zawody
sportowe, wyjścia do kina, itp.) mają oni możliwość zjedzenia obiadu poza godzinami
wydawania posiłków. Opiekę sprawuje wówczas nauczyciel, który organizował te zajęcia.
7. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem
posiłków.
1.
2.
3.
4.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ
1. Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko uczniowie spożywający obiady
w stołówce szkolnej.
2. Na jadalni uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących.
3. Uczniowie spożywają posiłek na wyznaczonych przerwach według ustalonego
harmonogramu.
4. Uczniowie wchodzą do jadalni kulturalnie i spokojnie.
5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.
6. Uczniowie spożywają obiad według prawidłowej kolejności: najpierw zjadają zupę,
następnie drugie danie.
7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
8. Na jadalni nie wolno:
a) biegać,
b) krzyczeć,
c) otwierać okien,
d) siadać na parapetach okiennych,
e) niewłaściwie zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek ( kopać, popychać,
szarpać, ciągnąć za włosy, wyśmiewać, poniżać, prowokować i brać udział w
bójkach, używać wulgaryzmów oraz słów, gestów i odgłosów obrzydzających
jedzenie ),
f) niszczyć mienie szkoły,
9.

W stołówce szkolnej uczeń powinien:
a) spożywać posiłek,

b) rozmawiać cicho z kolegami i koleżankami,
c) kulturalnie zwracać się do siebie, nauczycieli i pracowników szkoły,
d) dbać o ład i porządek,
e) spokojnie poruszać się po stołówce, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych
osób,

