
REGULAMIN STOŁÓWKI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 126 IM. KOMISJI EDUKACJI NARO DOWEJ 

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

2. Posiłki wydaje się w czasie przerw między lekcjami w godzinach od 1230 do 1400. 
3. Istnieje możliwość wykupienia posiłków w poszczególne dni. 
4. Odpłatność za obiady winna być uiszczona do dnia 5-go każdego miesiąca. 
5. Opłaty za posiłki należy wpłacać w sklepiku szkolnym (czynny od 730 do 1430) lub na 

konto bankowe. Numer konta bankowego dostępny na stronie internetowej szkoły i 
tablicy ogłoszeń. 

6. W przypadku nieobecności ucznia przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej 
proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem uprzedzenia o planowanej 
nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 800 danego dnia. Nieobecności należy zgłaszać 
w sklepiku szkolnym lub pod numerem telefonu 539-079-979. 

7. Zwrotu dokonuje się w formie zaliczki za posiłek w następnym miesiącu. Kwota odpisu 
za obiady będzie dostępna w sklepiku szkolnym. 

8. Jeżeli odpłatność nie zostanie uregulowana w terminie, obiad nie zostanie wydany. 
9. Obowiązkiem uczniów korzystających ze stołówki jest: 

a) przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i kulturalnego 
spożywania posiłków, 

b) spokojne oczekiwanie w kolejce na wydanie karty obiadowej, na nalanie zupy przy 
stoliku, na odebranie drugiego dania z okienka w kuchni, 

c) odniesienie brudnych naczyń do okienka, 
d) zachowanie porządku i spokoju na terenie jadalni, 
e) spożywanie w ciszy posiłków, 
f) podporządkowanie się poleceniom osób pracujących w stołówce oraz dyżurujących 

nauczycieli, 
g) poszanowanie kart obiadowych. 

10. Zachowanie się uczniów w stołówce szkolnej ma wpływ na ocenę zachowania. 
11. Uczniowie poszczególnych klas jedzą obiady na wyznaczonych przerwach, zgodnie 

z harmonogramem spożywania obiadów. 
12. Dyżury w stołówce pełnią wyznaczeni nauczyciele. 

Zasady zachowania w stołówce: 
1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na obiad bez plecaka, kurtek. 
2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające 

z obiadów. 
4. Prosimy rodziców o nie wchodzenie do stołówki, podczas wydawania obiadu. 
5. Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy korzystają z obiadów w jadalni czuwają 

nauczyciele. 
6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali 

lub prezentować innych niestosownych zachowań, nie używać wulgaryzmów. 
7. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać osobom pełniącym 

dyżur w stołówce. 
8. Po spożytym posiłku uczeń powinien zostawić po sobie porządek, odnieść talerze i kubek,  

zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło. 
Kulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłku świadczy o naszym dobrym 

wychowaniu i kulturze osobistej. 


