Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
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, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz.
968).
Statut Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.

I. Informacje ogólne.
1. Prawo do przebywania na terenie stołówki szkolnej mają: osoby, które opłaciły posiłek lub
których dożywianie finansuje MOPS oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:35 do 14:00, dla osób spoza szkoły od godz. 13:30.
3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

II. Zasady zachowania w stołówce.
1. Podczas przebywania w stołówce i spożywania posiłków obowiązują zasady bezpiecznego
i kulturalnego zachowania oraz dbałość o czystość.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce.
3. W stołówce szkolnej należy:
-

poruszać się spokojnie,

-

nie zmieniać miejsca w czasie spożywania posiłku,

-

zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

-

zachowywać się w sposób kulturalny,

-

cicho i spokojnie spożywać posiłek,

-

zastawić po sobie porządek,

-

szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

-

naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
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5. Poza stołówkę nie wolno wynosić szkolnych naczyń i sztućców.
III. Postanowienia końcowe.
1. Opłaty za posiłki należy regulować z góry do dziesiątego każdego miesiąca bezpośrednio
w kuchni.
2. Odpisy za niezjedzone posiłki przysługują w przypadku wcześniejszego zgłoszenia
nieobecności (telefonicznie lub osobiście w kuchni).
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