
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  

W DOMASZOWICACH 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 

2. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. 
3. Dzienna opłata wnoszona przez uczniów za posiłek w stołówce jest 

równa wysokości kosztów produktów zużytych do przygotowania 
posiłku. 

4. Dzienna opłata za posiłek w stołówce wnoszona przez nauczycieli, 
uwzględnia koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku oraz 
koszty wynagrodzenia pracowników stołówki i składek naliczonych od 
tych wynagrodzeń a także koszty utrzymania stołówki. 

5. Wysokość opłat o których mowa w punkcie 3 i 4 w stołówce Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach wynosi: 
- uczniowie     5,20 zł.  
- nauczyciele  7,50 zł 

     6. Opłaty o których mowa w punkcie 3 i 4, za posiłki w danym     
         miesiącu wnosi się: 
         - do 4 września za wrzesień (rozpoczęcie roku szkolnego). 

- do 25 dnia miesiąca za następny miesiąc kalendarzowy 
uwzględniając rozliczenie za udokumentowane dni usprawiedliwionej 
nieobecności ucznia za poprzedni miesiąc (z wyjątkiem dzieci 
dofinansowywanych przez OPS, gdzie odliczeń dokonuje się na 
bieżąco). Nieobecność ucznia musi być przez rodzica zgłoszona 
telefonicznie intendentowi do godz. 9.00. 
- uczniowie korzystający z obiadów wydawanych decyzją Ośrodka 
Pomocy Społecznej są zwolnieni z opłat. 
- nauczyciele mogą zapisać się jedynie na pełny obiad (zupa i drugie 
danie). 

     8. Opłaty za wyżywienie mają być płacone przez rodziców uczniów na     
rachunek bankowy: 62 8890 0001 0024 0217 2000 0004. Do wpłaty 
niezbędne będzie podanie danych wpłacającego: - za kogo (imię                
i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka, klasa i za jaki miesiąc). 

     9. Termin rozliczeniowy za korzystanie ze stołówki szkolnej obejmuje 
pełen miesiąc. 

    10. Jadłospis sporządzony w rytmie dekadowym jest wywieszony na  
         tablicy ogłoszeń. 



   11. Obiad jest wydawany: 
         od godz. 1145 - 1200 
   12. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci     
         odpowiadają finansowo rodzice. 
   13. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia 
         i żywności może spowodować skreślenie z listy żywionych. 
   14. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się 
         spożywania posiłków oraz utrzymania porządku. 
   15. Wszystkie osoby korzystające z obiadów oraz rodzice mogą 
         zgłaszać swoje uwagi w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.     

Stefana Żeromskiego. 
 

II. Zasady zachowania na stołówce szkolnej w trakcie COVID-19: 
 

1. Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą 
uczniów. 

2. Osobom niekorzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na 
stołówkę podczas długich przerw obiadowych. 

3. W stołówce obowiązuje cisza. 
4. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć i zdezynfekować  ręce 
5. Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach, w miarę możliwości 

zachowując bezpieczną odległość, nie przemieszczają się po 
stołówce (nie wolno biegać, przepychać się, podchodzić do innych 
stolików). 

6. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego 
zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi. 

7. W czasie pandemii pracownicy obsługi zobowiązani są dezynfekować 
stoły i krzesła. 

8. Zabrania się wynoszenia wszelkich sztućców, naczyń i środków 
spożywczych ze stołówki. 

9. Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
10. Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni nauczyciel, który                

w danym dniu pełni dyżur na stołówce. 
11. Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnienie innym uczniom 

spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna są podstawą do 
wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej. 
 
 
 

III. Zasady wydawania obiadów w trakcie COVID-19 
 

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach 
stołówki osobom niespożywającym posiłków. 



2. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie zobowiązani są 
zdezynfekować ręce. 

3. Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla 
uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego 
mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i 
dezynfekcji rąk. 

4. Przed i po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest 
dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi 
(stoły, miejsce wydawania posiłków i krzesła) 

5. Pracownicy szkoły oraz wychowawcy świetlicy stosują środki ochrony 
osobistej w postaci maseczki lub przyłbicy. 

6. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z 
zachowaniem dystansu społecznego w miarę możliwości. 

7. Uczniowie wchodząc na stołówkę zajmują miejsca przy stolikach, nie 
przemieszczają się, czekają na posiłek. 

8. Naczynia po spożyciu posiłku przez dzieci odnoszone są do okienka 
przez personel obsługi. 

9. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w 
stołówce czuwają nauczyciele, wychowawcy świetlicy. 

10.Stołówka szkolna jest regularnie wietrzona. 
 
 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1.  O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki   
decyduje dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Domaszowicach. 

 


