
REGULAMIN  STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Koninie 

 

I.    Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Prawo do korzystania z obiadów przygotowywanych przez pracowników kuchni                  

Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Koninie (dalej SP 6) mają:  

a) uczniowie SP 6;  

b) nauczyciele i pracownicy SP 6.  

2. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku  lub w trakcie roku szkolnego,                            

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły. 

II. Wydawanie obiadów  

1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są od 12.00 do 14.00.  

2. W godzinach 12.00 - 12.40 i 13.25 - 13.40  w stołówce pełnią dyżury nauczyciele. 

3. Do stołówki uczniowie wchodzą w określonym porządku, słuchając poleceń nauczyciela 

pełniącego dyżur w stołówce szkolnej. 

4. Obiad wydawany jest na podstawie kartki obiadowej. 

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty obiadowej uczeń lub jego rodzice zgłaszają to 

intendentowi szkoły. Uczeń otrzymuje 1 duplikat bezpłatnie. 

6. Obiad pobiera się przy okienku – WYDAWANIE POSIŁKÓW. 

7. Naczynia odnosi się do wyznaczonego okienka – ZWROT NACZYŃ. 

8. Nauczyciel dyżurujący pomaga uczniom klas I. 

9.  Rodzic zgłasza intendentowi szkoły osobiście lub telefonicznie rezygnację z obiadu                     

     co najmniej 3 dni przed udziałem dziecka w wycieczce lub innym organizowanym    

     wyjściem przez szkołę, jeśli nie chce odebrać obiadu osobiście. Brak zgłoszenia                              

     w określonym terminie nieobecności dziecka przez rodzica oznacza, że nie należy się    

     zwrot pieniędzy za obiad. 

      10. W razie jakiejkolwiek nieobecności dziecka, rodzic może zabrać obiad ze stołówki szkolnej 

w  godz. 13.40 -14.00 pod warunkiem przyniesienia naczyń w celu pobrania obiadu                          

na podstawie karty obiadowej dziecka.   

 

III. Zasady zachowania w stołówce  
1. Uczniowie nie wchodzą na stołówkę z plecakami, workami i w odzieży wierzchniej.            

Te rzeczy powinny być zostawione w szatni – boksie lub w świetlicy szkolnej. Szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w innym miejscu. 

2. W stołówce podczas wydawania obiadów przebywają wyłącznie  uczniowie, którzy 

jedzą obiady. 

3. Rodzice czekają na dzieci poza stołówką szkolną, na parterze szkoły, koło dyżurki  

woźnej szkolnej.  

4. Obiad spożywany jest przez ucznia wyłącznie w stołówce szkolnej.  

5. Wszyscy korzystający z obiadów dbają o ład i porządek w stołówce szkolnej oraz miłą                      

i kulturalną  atmosferę podczas posiłku.  

6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.  

7. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, 

rodzice ucznia oraz dyrektor szkoły. Zachowanie ucznia w stołówce jest uwzględniane 

przy dokonywaniu  półrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia. 



8. Na tablicach ogłoszeń w stołówce i w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 

wywieszany jest aktualny tygodniowy jadłospis.  

9. Uczeń i rodzic są zobowiązani  do zapoznania się z regulaminem stołówki i zasadami 

odpłatności. 

10. Zasady odpłatności za obiady stanowią załącznik nr 1 do regulaminu stołówki. 

11.  Wszelkich informacji odnośnie żywienia udziela intendent szkoły.  
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  
 

 

Podstawa prawna:  

Art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 


