
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej podczas posiłków 

1. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające w danym dniu z posiłku. 

2. Obiady wydawane są w określonych przez Dyrektora godzinach według porządku ustalonego na 

początku roku szkolnego. Zaplanowany na dany rok szkolny harmonogram wywieszany jest przy 

wejściu do stołówki do 15 września bieżącego roku szkolnego. 

3. Aktualny jadłospis na tydzień wywieszany jest przy wejściu do stołówki. 

4. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce zobowiązani są do pozostawiania wierzchnich okryć 

w szatni, plecaki ustawiają w należytym porządku jeden za drugim na półkach znajdujących się po 

prawej stronie wejścia do stołówki i ustawiają się w kolejce do stołówki.  

5. Uczniowie wbiegający do stołówki, przepychający się lub łamiący zasady kulturalnego zachowania 

podczas stania w kolejce przesuwani będą na jej koniec.  

6. Przed obiadem każdy uczeń powinien pamiętać o umyciu rąk. 

7. Obecność ucznia na obiedzie odnotowywana jest na listach obiadowych. 

8. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.  

Nie biegamy i nie przepychamy się. 

9. Uczniowie jedzą najpierw drugie danie, a potem zupę. 

10. Uczeń po odebraniu z okienka drugiego dania zajmuje najbliższe wolne miejsce przy stoliku, którego 

nie zmienia podczas obiadu.  

11. Po zjedzeniu drugiego dania, uczeń odnosi talerz do okienka, a zupę spożywa korzystając z tego 

samego miejsca, w którym spożywane było danie główne. 

12. Przed oddaniem naczyń należy zostawić po sobie porządek. 

13. Podczas oczekiwania w kolejce i w czasie spożywania posiłku uczeń stosuje się do zasad dobrego 

zachowania przy stole: 

 nie prowadzi głośnych rozmów, je w ciszy 

 niedopuszczalne jest rzucanie jedzeniem, niszczenie sztućców itp.  

 podczas oczekiwania na zupę uczeń siedzi spokojnie z ręką podniesioną do góry,  

 nie krzyczy, nie uderza sztućcami w stół lub talerz 

 nie nalewa samodzielnie zupy 

 nie mówi z pełnymi ustami 

 nie korzysta z telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń 

 zawsze pamięta o używaniu zwrotów grzecznościowych. 

14. O niezgodnym z regulaminem zachowaniu ucznia w stołówce informowany jest wychowawca  

i rodzice przez wpisanie stosownej uwagi w dzienniku. 

15. Za celowe niszczenie urządzeń i naczyń w stołówce odpowiada uczeń, który tego dokonał,  

a konsekwencje finansowe ponoszą rodzice lub oprawni opiekunowie ucznia.  

 


