
 

REGULAMIN JADALNI W MSP 7 W KNUROWIE 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez firmę  

FHU „U Marysi” w Knurowie. 

2.  Firma zapewnia posiłki gotowane na miejscu,  w formie dwudaniowego obiadu,  

 w kwocie 8zł. 

3. Aktualny, tygodniowy jadłospis umieszczany jest przy wejściu na jadalnię. 

4.  Grafik wydawania obiadów ustalany jest raz na rok szkolny i ułożony jest zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji. 

5. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc rozsyłana jest za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan, z początkiem miesiąca, za miesiąc 

bieżący. 

6. Podczas każdej przerwy obiadowej w jadalni dyżuruje nauczyciel. Jego obowiązkiem  

jest pilnowanie porządku i bezpieczeństwa uczniów w jadalni. 

7. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach jadalni osobom nie 

spożywającym posiłków. 

8. Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są: uczniowie, wnoszący opłaty 

indywidualne,  uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz pracownicy 

zatrudnieni w szkole.  

9. Posiłki wydawane są podczas 3 przerw obiadowych: 12.25 – 12.45, 13.30 – 13.50,  

14.35 – 14.50.  

Uczniowie ustawiają się w dwóch kolejkach, jedna dla uczniów mających po obiedzie 

jeszcze lekcje, druga, dla uczniów, którzy zakończyli już zajęcia. O ilości wpuszczanych 

do jadalni uczniów decyduje nauczyciel dyżurujący. 

10. Ewentualne jednorazowe zmiany w organizacji pracy jadalni szkolnej podyktowane  

są wyjątkowymi okolicznościami związanymi z organizacją dnia pracy szkoły.  

11. Uczniowie korzystający z jadalni zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich  

w szatni, a tornistrów przed stołówką. Podczas pobytu w jadalni uczniowie zachowują się 

kulturalnie, obowiązuje cisza, przestrzeganie kultury zachowania się przy stole oraz 

zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. 

12. Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce. 

13. Uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce po obiedzie w należytym porządku  

i czystości oraz zasunąć krzesło. 

14. O wszystkich sprawach związanych z organizacją jadalni decyduje Dyrektor Szkoły MSP 

7 w Knurowie. 
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WYTYCZNE KORZYSTANIA Z JADALNI W MSP 7  W KNUROWIE 

W OKRESIE COVID -19 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

1. Z jadalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem każda osoba korzystająca z żywienia powinna umyć ręce i je 

zdezynfekować. 

3. Podczas wydawania posiłków obsługa firmy stosuje środki ochrony osobistej w postaci 

rękawiczek jednorazowych oraz maseczki lub przyłbicy. 

4. Wszyscy korzystający z jadalni wchodzą w maseczce, zakrywającej usta i nos   

i zachowują dystans. 

5. Osoby spożywające posiłki siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

6. Każdy oddział klasowy siedzi przy sobie przypisanym stole. 

7. Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym czasem wydawania posiłków, nie 

należy wydłużać czasu przebywania w jadalni. 

 

 

 

 

 


