
                                                                         

                                               Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki       

                                               w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu 

  

§1 

Regulamin określa: 

1. Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej. 
2. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.  

§2 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1. Uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualnie, 
2. Uczniowie szkoły, których dożywianie są dofinansowane.  

§3 

1. Szkoła zapewnia osobom korzystającym z wyżywienia w stołówce szkolnej posiłki 
zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia. 

2. Stołówka wydaje posiłki dostarczone przez firmę zewnętrzną, wskazaną przez Radę 
Rodziców. 

3. Ponadto stołówka organizuje wydawanie mleka i warzyw w okresie trwania 
programu: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.  

§4 

1. Osoby uprawnione do żywienia w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu zostają 
poinformowane przez dziennik elektroniczny o organizacji obiadów. 

2. Rodzice/ opiekunowie zamawiają obiady i regulują płatności bezpośrednio z firmą 
cateringową. 

3. Opłata za wyżywienie dzieci jest naliczana przez firmę cateringową. 
4. Wysokość opłat za wyżywienie dzieci stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni 

żywienia w miesiącu. 
5. Rodzice lub opiekunowie przestrzegają zasad organizacji obiadów ustalonych przez 

firmę dostarczającą posiłki. 

 

 



§5 

1. Jadłospis dostarczony przez formę cateringową wywieszany jest na tablicy 
informacyjnej przy wejściu oraz przed salą stołówkową.  

2. Posiłki wydawane są w godzinach 11.00 – 14.30. 
3. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. 

  

§6 

 ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia na salę. 

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu 
stołówki dotyczącego przepisów bhp ( zjadać posiłek w spokoju, nie popychać się, 
przestrzegać kolejki odbioru posiłku). 

6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
7. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu. 
8. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 
9. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania 

poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.                                                            
10. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy 

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

                                                           §7 
 

1. W trosce o jakość posiłków, dyrektor szkoły może zlecić kontrolę wewnętrzną: 
 
- gramatury serwowanych posiłków;               
                                                                                                                                             
- przestrzegania zasad bhp osób wydających posiłek;            
 

                       - czystości pomieszczeń stołówkowych; 

                  2.  Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół pokontrolny.         

                  3.  Rodzice/opiekunowie prawni składają zastrzeżenia odnośnie jakości obiadów      

                        firmie cateringowej.   Wszelkie uwagi i sugestie mogą zostać zgłoszone    

                       kierownikowi gospodarczemu, który sprawuje kontrolę nad stołówką szkolną   

                         lub dyrekcji szkoły                



 

 Podstawa prawna: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 1457) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 
r. nr 6, poz. 69) 

  

  

 


