
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach. 

2. Obiady dla uczniów klas IV – VI wydawane są w czasie przerw od 12.15 do 12.35 , od 

13.20 do 13.35 i po lekcjach do 15.30. Uczniowie klas I – III spożywają posiłki pod 

opieką wychowawców klas lub wychowawców świetlicy według harmonogramu.   

3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:  

 uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualne, 

 uczniowie w/w placówki, których posiłki dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz inni sponsorzy, 

 pracownicy zatrudnieni w w/w placówce. 

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Należy     

zachowywać się cicho i spokojnie. 

5. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się 

w stosunku do personelu kuchni oraz nauczycieli dyżurujących. 

6. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy 

pochodzenia obcego. 

7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. 

8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na 

wynos). 

9. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka. 

10. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom, 

które nie spożywają posiłków. 

11. Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczone miejsce. 

12. Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego 

rodzice. 

13. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele 

dyżurujący według grafiku dyżurów. 

14. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące. 

15. Wobec uczniów nie respektujących regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje 

statutowe, do skreślenia z listy korzystających ze stołówki włącznie. 

 

Zabrania się:  

 popychania,  

 podstawiania nóg, 

 przepychania się w kolejce, 

 biegania, 

 odsuwania krzeseł, gdy właśnie siadają na nich koledzy, 

 krzyczenia, 

 bicia się. 

 

Pamiętaj, że: 

 sztućców należy używać wyłącznie do jedzenia, 

 sposób, w jaki spożywasz posiłki, świadczy o Twoim wychowaniu. 

 

 

 POSIŁKI SPOŻYWAMY KULTURALNIE W MIŁEJ ATMOSFERZE!

 


