
REGULAMIN STOŁÓWKI   

ZESPOŁU – SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W KATOWICACH 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię 

dla uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach. 

2. Za stan stołówki odpowiadają pracownicy kuchni. 

3. Obiady wydawane są dla: 

a) uczniów, których dożywianie finansuje MOPS w Katowicach,  

b) uczniów wnoszących opłaty indywidualnie, 

c) pracowników Zespołu, którzy opłacili posiłek. 

4. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach 

- opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do piątego dnia każdego miesiąca (dopuszcza się za 

zgodą dyrektora Zespołu kupowanie pojedynczych posiłków), 

- zwrotu za niewykorzystane posiłki uczniom lub pracownikom Zespołu, których ciągła absencja wynosi powyżej 

trzech dni, dokonuje się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. 

5. Opłaty za posiłki uiszcza się: 

a) Na konto bankowe  

Bank PKO BP 98 1020 2313 0000 3402 0515 7070 

b) W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, kwotę za ilość obiadów i miesiąc za który jest 

dokonywana wpłata, np. Jan Kowalski, 40 zł (10 obiadów), wrzesień. 

6. Opłatę za jednorazowe posiłki należy wnosić z dwudniowym wyprzedzeniem, celem umożliwienia obsłudze stołówki 

zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień. 

7. Posiłki wydawane są w godzinach 1035 – 1400. 

8. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy (tj. 10 dni). 

9. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

10. Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków w tym 

również Rodzicom dzieci lub innych osób. 

11. Wnoszenie odzieży, plecaków, zabawek oraz innych przedmiotów jest zabronione. 

12. Na stołówce obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.  

13. Nad bezpieczeństwem uczniów stołujących się czuwają pracownicy kuchni, intendentka oraz nauczyciel świetlicy. 

14. W stołówce uczeń powinien: 

a) zachowywać zasady bezpieczeństwa i spokojnie poruszać się po stołówce, 

b) zachowywać porządek (ustawić się w jednym szeregu) przed okienkiem wydawania i zwrotu naczyń, 

c) zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów 

i odgłosów) 

d) zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło) 

e) szanować naczynia i sztućce. 

15. Uczeń może zgłaszać propozycje dań do jadłospisu. 

16. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany Wychowawca, Rodzic oraz Dyrektor Zespołu. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 


