Załącznik do
Zarządzenia Nr 61.10.2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
z dnia 30 października 2017 r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Postanowienia ogólne
§1.
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, zwanym dalej
Zespołem, jest zorganizowana stołówka szkolna.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy pracownicy Zespołu.
4. Ze stołówki szkolnej, za zgodą Dyrektora Zespołu, mogą doraźnie korzystać uczestnicy szkoleń
prowadzonych na terenie Zespołu.
5. Posiłki przygotowywane są na terenie Zespołu przez firmę
Usługi Gastronomiczno-Turystyczne. Romana Woźnica. 05 – 079 Okuniew.
6. Zasady współpracy Zespołu z wymienioną firmą określa umowa najmu.
7. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają:
1) wychowawcy świetlicy;
2) nauczyciele pełniący dyżur.
8. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis. Jadłospis jest dodatkowo publikowany na
szkolnej stronie internetowej www.zs-halinow.edu.pl. W jadłospisie podaje się występujące w
posiłkach alergeny.
9. W szczególnych sytuacjach (awarie urządzeń, absencja personelu) zastrzega się możliwość
dokonywania zmian w jadłospisach bez wcześniejszego ich publikowania.
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
§2.
1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają śniadania, obiady i podwieczorki w wydzielonej
części stołówki pod opieką nauczycieli wychowania przedszkolnego w godzinach ustalonych w
ramowym rozkładzie dnia.
2. Uczniowie klas I – III, którzy nie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, spożywają obiad na
pierwszej przerwie obiadowej (11.30 – 11.45) pod opieką nauczyciela dyżurującego.
3. Uczniowie klas IV – V spożywają obiad na drugiej przerwie obiadowej (12.30 – 12.45) pod
opieką nauczyciela dyżurującego.
4. Uczniowie z klas I-V uczestniczący w zajęciach świetlicowych spożywają obiad na 5-tej lub 6-tej
lekcji, pod opieką nauczyciela świetlicy, w wyznaczonym dla grupy świetlicowej terminie.
5. Uczniowie z oddziałów zerowych spożywają posiłek wyłącznie pod opieką nauczyciela świetlicy,
w wyznaczonym terminie.
6. Rodzice dzieci z oddziałów zerowych, których dzieci nie korzystają z zajęć świetlicowych
proszeni są o zapisanie dziecka do wybranej grupy świetlicowej w celu skorzystania ze stołówki
szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy.
7. W szczególnych sytuacjach (zawody, konkursy, wycieczki, zwolnienia z lekcji) uczeń może
korzystać ze stołówki szkolnej poza wymienionymi przerwami.
8. Na stołówce szkolnej obowiązują wszystkich zasady bezpieczeństwa i higieny:
1) w godzinach wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające
posiłek oraz pracownicy pedagogiczni sprawujący nad nimi opiekę,
2) rodzice (opiekunowie) oczekują na dzieci jedzące obiad na zewnątrz stołówki;
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3) wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek;
4) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez
przepychania się;
5) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmienionym;
6) należy zachować porządek podczas spożywania posiłku, a w przypadku stłuczenia naczynia,
zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki lub dyżurującym
nauczycielom;
7) należy zachowywać się cicho, a po skończonym posiłku odnieść talerz;
8) przy wydawaniu posiłków uczniowie mogą prosić o pomoc nauczyciela dyżurującego lub
wychowawcę świetlicy.
9. Uczniowie niewłaściwie zachowujący się w stołówce szkolnej otrzymują uwagi wpisywane do
dziennika, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania.
Odpłatność za posiłki
§3.
1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje
korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
3. Cena obiadu w abonamencie miesięcznym:
1) pełny obiad - 7 zł;
2) zupa - 1,50 zł;
3) II danie 5,50 zł.
4. Opłatę należy wnieść do wyznaczonego pracownika firmy przygotowującej posiłki w porach
niekolidujących z wydawaniem posiłków.
5. W przypadku nie wykorzystania w danym miesiącu wykupionych w miesięcznym
abonamencie obiadów, rodzic zgłasza ten fakt do wyznaczonego pracownika firmy
przygotowującej posiłki. Niewykorzystane obiady uwzględniane są w abonamencie w
następnym miesiącu.
6. Istnieje możliwość jednorazowego zakupu obiadu lub zakupu kilku obiadów w miesiącu.
7. Cena obiadu przy zakupie, o którym mowa w ust. 6 wynosi:
1) pełny obiad - 8 zł;
2) zupa - 2,00 zł;
3) II danie 6,00 zł.
8. Zespół nie gwarantuje możliwości zakupienia jednorazowego obiadu w każdym dniu.
Sklepik szkolny
§4.
1. Na terenie stołówki znajduje się sklepik szkolny prowadzony przez firmę
Usługi Gastronomiczno-Turystyczne. Romana Woźnica. 05 – 079 Okuniew.
2. Sklepik jest czynny w godzinach 7.45 – 15.00.
3. Ze sklepiku mogą korzystać uczniowie jednostek wchodzących w skład Zespołu oraz pracownicy
Zespołu.
4. Do sklepiku obowiązuje inna kolejka niż kolejka do wydawania posiłków.
5. Uczniów i pracowników Zespołu korzystających ze sklepiku obowiązują zasady bezpieczeństwa
i higieny takie, jak w stołówce szkolnej.
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