
R e g u l a m i n  s t o ł ó w k i   s z k o l n e j 

 
 Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 36 im. 

Czesława Miłosza w Rybniku oraz uczniowie Gimnazjum nr 7. 

 

 Obiady do stołówki szkolnej przyrządzane są przez kuchnię Przedszkola nr 50 w Rybniku 

 na podstawie zawartej przez szkołę umowy. 

 

 Za jakość posiłków odpowiada Przedszkole nr 50 w Rybniku. 

 

 Warunkiem spożywania obiadu w stołówce szkolnej jest złożenie przez rodzica (prawnego 

opiekuna) deklaracji oraz zawarcie pisemnej umowy ze szkołą. 

 

 Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku na przerwie obiadowej o godz. 12.25 - 12.45 

dla uczniów klas: 1A, 1B, 1C oraz na przerwie obiadowej o godz.13.30 - 13.50 dla uczniów 

klasy 3A, 4A, 4B, 7A, 7B oraz uczniów klas gimnazjalnych. 

 

 W przypadku lekcji skróconych obiady wydawane będą na przerwie obiadowej o godz. 12.00 

– 12.20 dla uczniów klas: 1A, 1B, 1C oraz na przerwie obiadowej o godz. 12.50 – 13.10 dla 

uczniów klasy 3A, 4A, 4B, 7A, 7B oraz uczniów klas gimnazjalnych. 

 
 Spożywanie obiadów odbywa się wyłącznie na miejscu, tj. w stołówce szkolnej. 

  

 W dni wolne od zajęć ( tj. ferie, rekolekcje, egzamin gimnazjalny, dodatkowe dni wolne, 

zakończenie roku szkolnego) stołówka szkolna jest nieczynna. 

 

 Rodzic zgłasza nieobecność dziecka na obiedzie (bez względu na powód) telefonicznie lub 

osobiście najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności dziecka, w sekretariacie szkoły.  

 

 Koszt niewykorzystanego obiadu w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka lub 

zgłoszenia po godz. 8.00 spoczywa na rodzicu. 

 

 W stołówce szkolnej obowiązuje kulturalne zachowanie oraz zasady BHP. 

 

 Uczniowie korzystający z obiadów są zobowiązani samodzielnie przychodzić do stołówki 

szkolnej zgodnie z harmonogramem. 

 

 Uczniowie zajmują wyznaczone przez opiekunów stałe miejsca przy stołach. 

 

 Uczniowie w ciszy spożywają posiłek, a po spożyciu odnoszą naczynia do wyznaczonego 

miejsca zostawiając porządek na stole. 

 

 Po spożyciu posiłku uczniowie udają się do sal lekcyjnych, natomiast uczniowie, którzy 

oczekiwali na obiad w świetlicy szkolnej zobowiązani są wrócić do świetlicy, gdzie odbierają 

ich rodzice lub wskazane osoby. 

 

 

 

 


