PROCEDURA
określająca zasady organizacji wydawania posiłków i pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej
w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach

1. Opiekę nad uczniami podczas pierwszej i drugiej przerwy obiadowej sprawują wyznaczeni
nauczyciele lub pracownicy szkoły dyżurujący w stołówce w danym dniu.
2. Nauczyciel świetlicy lub inny wyznaczony pracownik obsługi jest zobowiązany
doprowadzić do stołówki szkolnej uczniów przebywających pod opieką świetlicy. Inni
uczniowie przybywają na obiad samodzielnie lub pod opieką rodziców.
3. Uczniowie w sposób bezpieczny udają się na obiad, jeśli posiadają ze sobą tornistry
pozostawiają je w wyznaczonym miejscu w stołówce.
4. Zasady korzystania ze stołówki oraz zachowania w stołówce szkolnej określa regulamin
stołówki.
5. Powrót ze stołówki jest samodzielny (nie dotyczy uczniów 6 letnich i uczniów klas
pierwszych zapisanych do świetlicy szkolnej – opiekę w drodze do i ze stołówki sprawuje
pracownik świetlicy szkolnej lub wyznaczony pracownik obsługi)
6. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się
oraz pracownicy pełniący dyżur.
7. Nauczyciel lub wyznaczony pracownik wydaje bloczki
obiadowe w oparciu o
przygotowaną przez kierownika świetlicy, we współpracy z księgowością szkoły, listę
uczniów uprawnionych.
Nadzoruje wydawanie posiłków uczniom w wyznaczonych turach obiadowych z
zachowaniem następujących zasad pierwszeństwa:
• uczniowie klas I-III,
• uczniowie klas IV-VI,
• gimnazjaliści.
8. Uczniów, którzy nie respektują swoich pór obiadowych nie wpuszcza się do stołówki.
9. Podczas dyżuru w stołówce nauczyciel nie spożywa obiadu, pomaga uczniom w obsłudze,
dba o kulturę jedzenia i odpowiednie zachowanie.
10. W stołówce w czasie posiłków nie mogą przebywać osoby postronne, np. rodzice,
gimnazjaliści, inni uczniowie.
11. Obecność rodziców podczas spożywania posiłków przez dzieci 6-7 letnie jest dopuszczalna
w początkowym okresie adaptacyjnym, jednak nie dłużej niż do 30 listopada.
12. Podczas dyżuru w stołówce nauczyciel nadzoruje porządek: odniesienie talerzy, kubka,
sztućców, ustawienie krzeseł itp.
13. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach:
• 11,00-11,30 – osoby spoza szkoły,
• 11.35 -13,45 – uczniowie i pracownicy szkoły

