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Regulamin korzystania z jadalni szkolnej
(numer regulaminu R/1/2019)

1. Jadalnia szkolna jest miejscem spożywania obiadów zapewnionych przez firmę cateringową.
2. Z jadalni szkolnej mogą korzystać uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie do firmy
cateringowej zgodnie z jej zasadami, uczniowie których dożywianie finansuje GOPS,
nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Bibicach.
3. Jadalnia wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w porze obiadowej
t.j. w godzinach od 11.55 do15.00
4. Odpowiedzialnymi za stan jadalni w porze obiadowej są pracownicy firmy cateringowej,
w pozostałych godzinach pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły
5. Posiłki wydawane są przez pracowników firmy cateringowej.
6. Przebywający na terenie jadalni szkolnej, tornistry i plecaki pozostawiają w miejscu do tego
przeznaczonym – szafki na tornistry i plecaki.
7. W jadalni obowiązuje:
1) samoobsługa przy odbieraniu posiłków,
2) odnoszenie po sobie brudnych naczyń do okienka zmywalni,
3) pozostawienie porządku przy stole po spożyciu posiłku.
8. Korzystający z jadalni spożywają obiady wyłącznie na jej terenie.
9.

Uczniowie klas 1 – 3 SP, którzy zapisani są na świetlicę i korzystają z jadalni, udają się na
obiad pod opieką wychowawców świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

10. Uczniowie klas 4 – 8 przebywają od opieką nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy
obiadowej zgodnie z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń
wydawanych przez osoby dyżurujące.
11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Podczas spożywania
posiłków obowiązuje cisza, przestrzeganie kultury jedzenia tj. właściwa postawa przy stoliku,
prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę,
dziękuję, przepraszam. Po jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy

o

bezpieczeństwo swoje i innych.
12. W jadalni szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni.
13. Zabrania się wnoszenia na teren jadalni odzieży wierzchniej. Na terenie jadalni obowiązuje
obuwie szkolne.
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14. Wszelkie przejawy niebezpiecznego lub niekulturalnego zachowania uczniów należy
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu.
15. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść obiadu
w wyznaczonych godzinach mogą otrzymać posiłek po powrocie do szkoły po wcześniejszym
ustaleniu godzin z firmą cateringową. Informację o uczniach, którzy nie będą jedli posiłku w
wyznaczonych

godzinach

oraz

przewidywaną

godzinę

powrotu

z wycieczki przekazuje organizator (wycieczki, wyjścia).
16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do
korzystania z obiadów podczas przerwy obiadowej.
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