
              

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 356  

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie  

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający  

z obiadów i pracownicy szkoły. 

2. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady. 

3. Stołówka wydaje; 

- śniadania           od godz. 7:30 – 10:00 

- obiady                od godz. 11:00-15:45 

- podwieczorki  od godz.  14:00-15:45 

4. Podczas I przerwy obiadowej posiłki spożywają uczniowie klas 4-5, II przerwa obiadowa jest dla 

uczniów klas 6-8.  

5. Uczniowie przychodzący na drugą zmianę jedzą obiad w tych godzinach, co mają lekcje. 

6. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązani są zostawić plecaki przy sali, 

w której odbywać się będzie ich następna lekcja i dopiero wówczas udać się na obiad. Plecaki na 

półkach przy jadalni mają prawo zostawić jedynie ci uczniowie, którzy zakończyli już lekcje. Sposób 

ułożenia plecaków nie powinien stanowić zagrożenia dla przechodzących. 

7. Przy okienku wydawania obiadów uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia, od prawej strony 

okienka. 

8. Uczniowie zobowiązani są nosić karty obiadowe na wszystkie posiłki. Uczeń, który zapomniał karty 

obiadowej staje na końcu kolejki.  

9. Nie wolno rezerwować w kolejce miejsc koleżankom i kolegom. 

10. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania  

bezpieczeństwa, ładu i porządku. 

11. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Posiłki należy 

spożywać w ciszy i spokoju. 

12. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

13. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły 

(konkursy, turnieje, wyjścia klasowe – potwierdzone przez wychowawcę) je obiad w innych 

godzinach. Posiłki na wynos wydawane będą PRZED lub PO przerwach obiadowych. 

14. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni, nauczycielowi 

pełniącemu dyżur na stołówce lub pani pilnującej porządku. 

15. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni, nauczycieli  

i uczniów. 
 


