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Regulamin korzystania z posiłków 

obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku 

Podstawa prawna: 

art. 106  pkt. 3 Prawo oświatowe  

 

 

§ 1. 

Zasady korzystania z obiadów,  odpłatność: 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie SP 5 w Rybniku, przedszkolaki, 

nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły i przedszkola. 

 

2. Aby dziecko mogło korzystać z obiadów, rodzic (prawny opiekun) musi wypełnić   
w sekretariacie szkoły Umowę oraz Deklarację do umowy. 

1) Umowa określa w szczególności: 

a) zasady odpłatności za obiady, 
b) sposób informowania intendentki o nieobecnościach ucznia w szkole, 
c) sposób wypowiedzenia umowy, 
d) skutki zalegania z płatnością. 

2) Deklaracja do umowy określa częstotliwość korzystania z obiadów. 

 

3. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi korzystają ze stołówki szkolnej  

na podstawie Umowy i Deklaracji do umowy, o których mowa w p. 2.  

 

4. Stołówka szkolna wydaje także obiady w dni wolne od zajęć dydaktycznych,  
poza dniami ustawowo wolnymi oraz wakacjami. 

 

5. Nieobecności na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.30 w dniu 

nieobecności. Można to zrobić telefoniczne pod numerem telefonu 032/4221281 wew. 

20 lub mailowo: sp5kuchnia@gmail.com czy e-dziennik. 

 

6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole związanej z uczestniczeniem przez niego 

w wydarzeniach organizowanych w godzinach wydawania obiadu (wycieczki, 

konkursy, zawody itp.) obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia spoczywa  

na wychowawcy klasy lub nauczycielu.  

 

 

 

 

§ 2. 
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Zasady wydawania posiłków i zachowania na stołówce: 

 

1. Wszystkie posiłki  wydawane są przez kuchnię. 

2. Przedszkolaki schodzą na posiłki do stołówki szkolnej, gdzie zajmują przygotowane 

dla nich miejsca przy małych stolikach. 

3. Posiłki dla przedszkolaków podawane są w określonych godzinach: 

a) śniadanie  godz. 8.15 

b) obiad    godz. 11.50  

c) podwieczorek  godz. 13.00 – 14.00  

4. Obiady dla uczniów wydawane są w  godzinach 11.30 – 14.00 podczas przerw  

oraz po przerwach dla uczniów, którzy skończyli lekcje. Uczniowie (zwłaszcza klas 

młodszych) mogą rozłożyć spożywanie I i II dania na poszczególne przerwy 

obiadowe. 

5. Rodzice uczniów nie pomagają dzieciom w spożywaniu posiłków i nie towarzyszom 

im przy stolikach. W porze wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. 

6. Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez 

osoby dyżurujące, które pomagają uczniom młodszych klas, zwłaszcza podczas 

wydawania zupy.  

7. Uczniowie korzystający ze stołówki powinni kurtki i buty pozostawić w szatni. 

8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady uczniom, obowiązuje kolejka w jednym 

szeregu. 

9. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania 

wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce. 

11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek. 

12. W stołówce i na stronie internetowej szkoły wywieszony jest jadłospis na dany 

tydzień. 

13. Kuchnia zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu z przyczyn od niej niezależnych. 

14. Regulamin jest podawany do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie go przy 

wejściu na stołówkę szkolną oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 


