
REGULAMIN JADALNI SZKOLNEJ - ROK SZKOLNY 2021/2022 

Postanowienia ogólne 

 Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę cateringową 

pod nazwą Firma Bluebar Catering. 

 Firma zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.  

 Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.  

 Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje grafik, zgodny z obowiązującym 

planem, w danym roku szkolnym. 

 Podczas każdej przerwy obiadowej w jadalni dyżuruje nauczyciel.  

 Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest pilnowanie porządku w jadalni oraz w 

razie takiej potrzeby, pomoc lub ułatwienie pracy osobie wydającej obiady.  

 Podczas wydawania obiadu zabrania się przebywania w pomieszczeniu osobom nie 

spożywającym posiłków. 

 Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.  

 Dla klas 4-8 wydawane są posiłki podczas 3 przerw obiadowych: 11.15-11.30, 12.15-

12.30  i 13.15-13.30 w/g grafiku wywieszonego na tablicy informacyjnej przy jadalni 

szkolnej.  

 Uczniowie danej klasy korzystają z jadalni tylko na jednej przerwie, tej do której są 

przyporządkowani w/g grafiku.  

 Klasy 1-3 korzystają ze stołówki w trakcie godzin lekcyjnych pod opieką 

wychowawcy lub nauczyciela świetlicowego. 

 Ewentualne jednorazowe zmiany w organizacji pracy jadalni szkolnej podyktowane są 

wyjątkowymi okolicznościami związanymi z organizacją dnia pracy szkoły.  

Zasady zachowania w jadalni szkolnej 

 Uczniowie korzystający z jadalni wchodzą bez okryć wierzchnich, a plecaki 

zostawiają w swojej klasie, bądź przed stołówką.  

 Podczas pobytu w jadalni uczniowie zachowują się kulturalnie, obowiązuje cisza, 

przestrzeganie kultury jedzenia oraz zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: 

proszę, dziękuję, przepraszam. 

 Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone 

miejsce. 

 Po zjedzeniu obiadu uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w 

należytym porządku i czystości oraz spokojnie opuścić jadalnię pamiętając o 

odstępach. 

 W jadalni uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników. 

Postanowienia końcowe 

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją jadalni decyduje Dyrektor Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Ładach. 



Podstawa prawna art.106 ustawy z 14.12.2016r- Prawo Oświatowe 

 

DODATKOWE WYTYCZNE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W OKRESIE COVID 

-19 

1.Ze stołówki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2.Przed wejściem do stołówki każda osoba korzystająca z żywienia powinna umyć ręce i 

zdezynfekować środkiem. 

3.Posiłki podawane są przez osobę z firmy cateringowej. Podczas wydawania posiłków 

obsługa stołówki stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych oraz 

maseczki lub przyłbicy. 

4.Wszyscy korzystający ze stołówki, wchodzą w maseczce i zachowują dystans (wyznaczone 

linie, min. 1,5 m.). Po odebraniu posiłku i zajęciu miejsca, uczniowie zdejmują maseczki. 

5.Przy stolikach, krzesełka ustawione są w odpowiedniej odległości od siebie, naprzemiennie. 

(zakaz przestawiania i dosuwania do siebie krzesełek!) . 

6.Osoby spożywające posiłki siedzą po przeciwnych stronach stołu.  

7. Po każdej grupie spożywającej posiłki stoliki i krzesełka są dezynfekowane. 

8.  Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym czasem wydawania posiłków, nie 

należy wydłużać czasu przebywania na stołówce. 

 

  



GRAFIK SPOŻYWANIA OBIADÓW NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

11:15 - 11:30 12:15-12:30 13:15-13:30 
6a, 6b, 5a,5b 4a, 4b, 5c,  7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c 
   

   

Klasy 1-3 korzystają ze stołówki w trakcie godzin lekcyjnych pod opieką wychowawcy lub 

nauczyciela świetlicowego. 

   

 


