
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MARII 
DĄBROWSKIEJ W GLIWICACH 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
13, poz.133); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                             
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69); 

3. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 12.08.2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół                  
i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.  

 I UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:  

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz 
nauczyciele i pracownicy szkoły. 

2. W pierwszej kolejności na obiady przyjmowani są uczniowie z kl. I-III, dzieci 
rodziców pracujących, rodzeństwa i dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. 

3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których 
dożywianie finansuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

 II WYDAWANIE POSIŁKÓW:  

1. Posiłki wydawane są w dniach nauki szkolnej i w wyznaczonych przez Dyrektora 
dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, na długiej przerwie przedpołudniowej. 

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy tydzień zatwierdzony przez 
Dyrektora. 

3. Uczniowie mogą zgłaszać firmie cateringowej propozycje dań do jadłospisu. 
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia                       

i kalkulacją wydatków. 
5. W stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania i produkty są podawane przez 

obsługę stołówki. 

 



 III ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

1. Uczniowie przychodzą na obiad do stołówki szkolnej samodzielnie w godzinach 
posiłku. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających podczas obiadu w jadalni czuwa 
personel firmy cateringowej i nauczyciel dyżurujący. 

3. Każdy uczeń przed wejściem do stołówki myje i dezynfekuje ręce. 
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
5. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w jadalni. 
6. Dzieci siadają przy stoliku z rówieśnikami ze swojej klasy. 
7. Uczniowie, którzy skończyli obiad, odnoszą własne naczynia do okienka i niezwłocznie 

opuszczają stołówkę. 
8. Pracownik obsługujący posiłki po każdej grupie spożywającej obiad myje oraz 

dezynfekuje blaty stołów i ławeczki. 
9. W pomieszczeniu przed stołówką i w stołówce szkolnej obowiązuje całkowity zakaz 

przebywania osób postronnych.  

 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                pieczęć i podpis dyrektora 

 


