REGULAMIN – STOŁÓWKA SZKOLNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

USTALENIA ORGANIZACYJNE
§1
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla
uczniów, pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR,
3) pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci –byli pracownicy szkoły.
3. Śniadania wydawane są w czasie przerw, nie później niż do 11.45.
4. Obiady wydawane są od godziny 12.00 do 14.15.
5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
6. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.
7. Wysokość opłat za posiłki ustala właściciel firmy wynajmującej pomieszczenia kuchni w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
8. Odpłatność za obiady regulowana jest u pracowników kuchni.
9. Planowaną nieobecność w szkole (np. w udział w wycieczce) należy zgłosić przynajmniej jeden dzień
wcześniej pracownikom kuchni.
10. W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzice (opiekunowie) mają prawo zabrać posiłek do
domu.
11. Dłuższą, przewidywaną nieobecność osoby, dla której opłacono posiłki, należy zgłosić pracownikowi
kuchni. Koszt niewykorzystanych (po dokonaniu zgłoszenia) śniadań i obiadów należy odliczyć przy
opłacie za następny miesiąc.

UWAGI PORZĄDKOWE
§2
1. W pomieszczeniach stołówki szkolnej zabrania się pobytu osobom nie spożywającym posiłków, w tym
również rodzicom uczniów.
2. W stołówce obowiązuje samoobsługa:
1) posiłek należy pobrać z okienka, od pracownika kuchni,
2) po spożyciu posiłku należy odnieść naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz stosowania się do zaleceń dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni.
4. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
5. Zabrania się wchodzenia uczniom do pomieszczenia stołówki w wierzchnim okryciu (kurtki, płaszcze
itp. należy zostawić w szatni szkolnej/szafce).
6. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się rozwiązania wynikające z Regulaminu
Szkolnego.
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