Regulamin stołówki szkolnej- sytuacja epidemiologiczna.
Rok szkolny 2020/2021

1. W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie uczniowie i nauczyciele spożywają
codziennie obiady.
2. W związku z sytuacją epidemiologiczną obiady będą dostarczane w naczyniach
jednorazowych.
3. Korzystanie z obiadów jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu opłat za obiady do
10-tego dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku braku wpłaty, od 12-tego dnia każdego miesiąca obiad zostaje
wstrzymany do czasu uregulowania należnej wpłaty.
5. Wszystkie miesięczne wpłaty dokonywane są na konto 6812 4063 8011 1100 1074
700 472 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc…
Pojedyncze zgłoszenia, po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem świetlicy,
opłacane są gotówką.
6. Informację o odwołaniu obiadów należy zgłaszać poprzez Librusa kierownika
świetlicy, do godziny 8:45. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-13:00.
W wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony do godz. 13:40.
7. Uczniowie pod opieką kierownika świetlicy i dyżurujących nauczycieli przychodzą na
obiad wg następującego harmonogramu:
11:25-klasy IV i V oraz uczniowie, którzy z powodów obiektywnych nie mogą zjeść
obiadu na następnej przerwie.
11:45-12:30- oddziały przedszkolne oraz klasy I, II-rotacyjnie
12:30-klasy VI-VIII-rotacyjnie
Powyższe godziny ze względów organizacyjnych, związanych z bieżącą sytuacją
epidemiologiczną, mogą ulec zmianie.
8. Klasy O korzystają ze swojej sali lekcyjnej, zaś klasy I-VIII korzystają ze stołówki .
9. W sali stołówki może przebywać tylu uczniów, ile jest dostępnych krzeseł.
10. Po spożyciu obiadu przez pierwszą grupę uczniów wychowawcy świetlicy lub osoba
wydająca obiady dezynfekują stoliki. Na stołówkę może wejść wówczas kolejna grupa
uczniów.

11. Uczniowie przychodzący na obiad mają obowiązek umyć ręce, a następnie zajmują
miejsca przy stolikach.
12.Kierownik świetlicy czyta listę i z pomocą wychowawcy świetlicy wydaje uczniom
obiady w jednorazówkach, adekwatnie do zamówionego obiadu ( zupa, drugie danie lub
cały obiad).
13.Po spożyciu posiłku uczniowie opróżniają pojemniki z resztek jedzenia i wyrzucają je
do wyznaczonych worków.
14.Uczniowie, którzy podczas pobytu na stołówce zachowują się niewłaściwie, mogą
zostać wyproszeni ze stołówki i zjeść obiad w późniejszym terminie, nie kolidującym z
lekcjami.

