REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 28
im. Alojzego Szewczyka
w Rybniku
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne
b) uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje
Ośrodek Pomocy Społecznej
c) pracownicy zatrudnieni w szkole.
3. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 7.30 – 15.30.
4. Wydawanie posiłków odbywać się będzie zmianowo.
I zmiana - 11.30 - 11.50
II zmiana - 12.35 - 12.50
III zmiana - 13.35 - 13.50
Dzieciom klas I – III obiady wydawane będą pomiędzy zmianami.
5. Wysokość opłat za posiłki dla uczniów i pracowników szkoły w stołówce szkolnej
określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany odpłatności.
7. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na konto szkoły:
31 020 2472 0000 6902 0498 6362
8. Odliczeń za czasową nieobecność ucznia lub pracownika w szkole dokonuje się
w danym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod nr tel.
32 426 6056 wew. 40.
9. Ze stołówki mogą korzystać osoby zdrowe bez objawów chorobowych.

10.Przed wejściem na stołówkę, każda osoba korzystająca z żywienia powinna
umyć ręce i zdezynfekować środkiem znajdującym się przed wejściem.
11.Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
12.Z posiłków można korzystać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z zaleceniami w czasie epidemii.
13.Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki
osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
Spożywanie posiłków odbywać się będzie przy stolikach z rówieśnikami z danej
klasy.
14.Posiłki oraz zastawa stołowa podawane są przez osobę do tego wyznaczoną:
a)
przed przystąpieniem do wydawania posiłków, pracownik myje i
dezynfekuje ręce środkiem do tego przeznaczonym
b) podczas wydawania posiłków stosuje środki ochrony osobistej w postaci
rękawiczek jednorazowych oraz maseczek.
15.Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł wykonywane będzie po każdej
grupie żywieniowej.
16.Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu a następnie wyparzane.
17.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku.
18.Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci
pisemnego aneksu.
19.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje na czas
epidemii.

