
Regulamin stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Sochaczewie

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
szkoły.

2. Obiady wydawane są w godz. 11.10 – 13.00.
3. Opłata za obiad uczniów naliczana jest w wysokości 100% kosztów surowca zużytego do

przyrządzenia posiłku.
4. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmowane są w Zespole Szkół najpóźniej do 10 dnia

każdego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. Do 10 dnia nauki.
5. W wyjątkowych przypadkach opiekunowie mogą dokonać płatności w innym terminie niż

wyznaczona data po złożeniu prośby do 10 danego miesiąca.
6. W przypadku niekorzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy odwołać obiady dzień

wcześniej.  Zwrotowi  podlega  dzienna  wysokość  opłat  za  ten  posiłek  za  każdy  dzień
nieobecności następujący po dniu jej zgłoszenia (uchwała nr XXII/216/2008 rady miejskiej
w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r ).

7. W przypadku,  gdy  uczeń  lub  rodzic  dokonujący  wpłaty  na  początku  miesiąca  zgłasza
nieobecności  w  ściśle  określonych  dniach  tygodnia,  pobiera  się  opłatę  pomniejszoną  
o kwotę za zgłoszone dni.

8. Nadzór nad uczniami podczas obiadu sprawuje kierownik i wychowawcy świetlicy.
9. Na stołówce i na tablicach ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis.

Zasady zachowania się na stołówce szkolnej:
− Uczeń powinien stosować się do poleceń nauczycieli.
− Spokojnie poruszać się po stołówce ( nie wolno biegać, krzyczeć).
− Zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń.
− Zachować porządek podczas spożywania posiłku ( w przypadku ubrudzenia stolika lub

wylania picia należy zgłosić to nauczycielowi).
− Zachować ciszę
− Zostawić  po sobie porządek (odnieść  talerze,  kubek,  sztućce,  zostawić  czysty stolik

 i miejsce wokół siebie).
− Szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu.
− Po spożyciu obiadu brudne naczynia oddajemy na wyznaczone miejsce.
− Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej.
− Podczas  wydawania  obiadu  zabrania  się  przebywania  w  pomieszczeniach  stołówki

osobom niespożywającym posiłków.
− Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
− Nad  bezpieczeństwem  uczniów  korzystających  ze  stołówki  czuwają  nauczyciele

dyżurujących.


