
Załącznik nr  

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 

  

  

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: 

 Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im A. Fiedlera w Przeźmierowie  

 Zapisy na obiady odbywają się za pośrednictwem aplikacji okobiady.pl. 

  

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

 Stołówka szkolna zapewnia posiłki cateringowe w formie jednodaniowego (drugie danie) obiadu oraz 

wody. 

 Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący. 

 Opłaty należy dokonywać zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie  www.okobiad.pl.  

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

 Posiłki wydawane są od godz. 11.30 do godz. 12.00 

 W stołówce oraz w dzienniku elektronicznym umieszcznony jest jadłospis na dany tydzień 

zatwierdzony przez właściciela firmy przygotowującej posiłki. 

 Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z zachowaniem najwyższych 

standardów sanitarnych.  

 Za jakość posiłków odpowiada firma dostarczająca je.  

 Posiłki są wydawane  przez firmy cateringowej jednorazowych pojemnikach wraz z jednorazowymi 

sztućcami, do posiłku jest podawana woda butelkowana.  

 Obiady dla oddziału „0” oraz klas I-III będą wydawane przez pracownika szkoły w salach lekcyjnych, 

uczniowie klas IV-VIII spożywają posiłek w stołówce szkolnej.  

 Spożywać posiłek można tylko w wyznaczonym miejscu, nie można go wynosić poza teren placówki.  

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

 Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

 Po spożyciu obiadu opakowanie należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

 Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce oraz klasach czuwają 

dyżurujący nauczyciele.  

 Korzystający uczniowie z posiłków  przed przyjściem do stołówki szkolnej myją                                                  

i dezynfekują ręce.  

http://www.okobiad.pl/


 Uczniowie spożywający obiad w klasie myją i dezynfekują ręce przeznaczonym do tego środkiem.  

 Liczba osób korzystających jednorazowo ze stołówki, koordynowana jest przez osobę dyżurującą przed 

wejściem.  

 Po spożyciu posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, 

brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce. 

 Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz wietrzy się 

stołówkę.  

 

 

 

*Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 do odwołania.  


