
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZSP NR 5 

W KATOWICACH 

na podstawie  art.106 ustawy z dn. 14.12.2016 – Prawo Oświatowe oraz Zarządzenia  nr 984/2008  

Prezydenta Miasta Katowice  z dn. 29.08.2008 r. 

 

I. Część ogólna 
       1..   Osoby odpowiedzialne za stołówkę : dyrektor szkoły, intendent i kucharz/kucharka. 

       2.   Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów : intendent i nauczyciel dyżurujący. 

II. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

 

        1.  Każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem na stołówkę i zająć 

miejsce przy stoliku przeznaczonym dla jego klasy 

2. Wydawanie obiadów dla poszczególnych klas odbywa się zgodnie z harmonogramem 

wywieszonym przy stołówce. Między przerwami mogą zjeść obiad dzieci ,które skończyły lekcje. 

Nie ma możliwości wydawania obiadów na wynos. 

    3. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu i z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od siebie nawzajem (utrzymanie dystansu nie obowiązuje wobec uczniów tej samej 

klasy) 

       4. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie: jedzą w ciszy, przyjmują 

właściwą postawę, posługują się prawidłowo sztućcami, stosują formy grzecznościowe. 

       5. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela i intendenta. 

    6. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i opuścić stołówkę 

zachowując bezpieczny dystans 

     7.  Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów zabrania się 

pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

      8. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu zostają skreślone z listy korzystających z obiadów. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły. 

III. Odpłatność za obiady reguluje Zarządzenie Dyrektora ZSP 05 

1.Comiesięczny koszt obiadów podawany jest z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie 

internetowej oraz na tablicy informacyjnej na parterze szkoły. 

2.Brak terminowych wpłat skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów. 

3. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice zwroty dokonywane są w przypadku 

nieobecności ciągłej trwającej minimum 3 dni . Zwrot następuje od następnego dnia po zgłoszeniu 

nieobecności intendentowi ( mailowo, osobiście lub telefonicznie). Zwroty za pojedyncze dni  nie 

są dokonywane ,chyba że rodzic z góry wie o nieobecności w szkole związanej z planowaną wizytą 

u lekarza, wycieczką klasową itp. Zwroty dokonywane są w formie odpisu z należności w 

następnym miesiącu. Nie ma odpisów obiadowych w m-cu czerwcu i grudniu. 

4.  Osoby rezygnujące z obiadów w następującym miesiącu, winny to zgłosić do końca miesiąca 

      poprzedzającego 


