
Zasady Korzystania ze Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we 

Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023 

Stołówka jest miejscem spożywania obiadów. Uczniowie spożywający obiad  obowiązani są do pozostawienia w szatni 

odzieży wierzchniej i plecaków. Rodzice oczekują na dziecko poza Stołówką.  

§ 1 

Uprawnieni do korzystania ze Stołówki: 

1. Ze Stołówki szkolnej mogą korzystać  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81, zgodnie z zawartą umową na 

korzystanie z obiadów  w Stołówce szkolnej. Obiady w roku szkolnym 2022/2023 będą wydawane od 

02.09.2022 roku.  

§ 2 

Odpłatność za obiady: 

1. Stołówka szkolna zapewnia obiady składające się z zupy, drugiego dania, kompotu i owocu, gotowane                        

i dostarczane przez firmę cateringową wyłonioną w drodze przetargu. 

2. Cena jednego obiadu dla uczniów o których mowa w § 1  obejmuje koszt produktów zużytych do 

przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła  i wynosi 10,00 zł.  

§ 3 

Wydawanie posiłków: 

1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-15:00. 

2. W stołówce, na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły   umieszczony  jest jadłospis 

na dany tydzień. Posiłki przygotowywane są z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.  

3.  Na obiad należy przychodzić według wyznaczonego harmonogramu (na początku roku szkolnego zostaną 

określone godziny spożywania obiadów dla poszczególnych klas).  

4. Obiady  wydawane są na podstawie: 

-  uczniowie klas IV –VIII aktualizowanych wykazów uczniów korzystających z obiadów szkolnych, 

przekazanych  pracownikom firmy cateringowej  

-  uczniowie klas I-III – aktualnych  wykazów uczniów korzystających z obiadów szkolnych, przekazanych 

nauczycielom nauczania początkowego oraz pracownikom świetlicy szkolnej oraz firmie cateringowej  

Uczniowie nauczania początkowego na obiady uczęszczają pod opieką nauczyciela. 

§ 4 

Zasady zachowania w Stołówce szkolnej: 

1.  Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać jedynie osoby spożywające posiłek. 

2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka z zachowaniem należytego odstępu między 

oczekującymi na obiad.  

3. Podczas spożywania obiadu obowiązuje cisza i kulturalne zachowywanie się przy stole. 

4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy samodzielnie odstawić do wyznaczonego na ten cel stanowiska.  

5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwa nauczyciel 

dyżurny, lub pracownik świetlicy dla uczniów klas I- III.  

6. Obiady wydawane są uczniom uprawnionym do obiadu na dany dzień, po weryfikacji przez pracownika firmy 

cateringowej. 

§ 5 

Zasady korzystania określone w niniejszym dokumencie  wchodzą  w życie z dniem 02.09.2022 roku. Wszelkie zmiany 

wymagają formy pisemnego aneksu.  


