
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZS 24 W BYDGOSZCZY 

 
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły.  
2. Obiady wydawane są:  

 dla uczniów wnoszących opłaty indywidualne

 dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje OPS lub inne organizacje, sponsorzy itp.

 dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.  
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  
5. Pieniądze za obiady należy wpłacać u intendenta szkolnego do 10 dnia każdego miesiąca przypadku 

nie opłacenia w terminie posiłek nie będzie wydany.  
6. Nieobecność ucznia na obiedzie z powodu choroby bądź innej sytuacji losowej zobowiązani są 

zgłosić rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo ucznia, a w przypadku planowanej nieobecności w 
szkole z powodu wyjazdu na wycieczkę, wyjścia do kina, teatru itp. lub późniejsze powroty na obiad 
należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej do intendenta szkolnego lub bezpośrednio 

w kuchni (osobiście lub telefonicznie 


523722170 w.28).  
7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole do chwili dostarczenia informacji o niemożności 

korzystania z obiadów przygotowany posiłek będzie proponowany chętnym uczniom.  
8. Posiłki wydawane są w godzinach 12 

00
-12 

40 (
dla uczniów szkoły podstawowej) i 13

25
-13

40
(dla 

uczniów gimnazjum i liceum). 
9. Przed obiadem uczniowie powinni umyć starannie ręce. 

10. Do stołówki uczniowie przychodzą bez tornistrów i kurtek. 

11. Uczniowie wchodzą do stołówki na polecenie intendentki szkolnej. 

12. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 

13. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.  
14. Po otrzymaniu posiłku uczeń zajmuje wolne miejsce, nie wolno przestawiać krzeseł i zmieniać 

miejsca w trakcie spożywania posiłku.  
15. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować 

innych niestosownych zachowań.  
16. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.  
17. Niezwłocznie po spożytym posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść 

brudne naczynia i opuścić stołówkę.  
18. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące na stołówce. 
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