
 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez uczniów pod nadzorem 

nauczycieli. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a) Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

b) Uczniowie, których dożywianie dofinansuje GOPS, MOPS oraz inni sponsorzy, 

c) Pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci - byli pracownicy szkoły, 

d) Osoby indywidualne spoza szkoły. 

3. Posiłki wydawane są przez uczniów pod nadzorem nauczycieli. 

4. W stołówce obowiązuje obsługa kelnerska. 

5. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00. 

6. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu z deserem (np. kompot). 

7. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego. 

8. Odpłatność za obiady: 

a) Opłaty za obiady przyjmuje intendent w biurze zajęć praktycznych. 

b) Opłatę za obiady należy uiszczać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. 

c) Cenajednego obiadu na dany rok szkolny ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z 

organem prowadzącym. 

9. W sytuacjach wzrostu cen surowców w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności, po uprzednim poinformowaniu konsumentów. 

10. W przypadku rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek, jeśli zgłoszono 

ją nie później niż w dniu poprzedzającym rezygnację. 

11. Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są do pozostawienia kurtek w szatni. 

12. Obowiązki ucznia odbywającego zajęcia praktyczne na stołówce: 

a) Uczestniczyć aktywnie w zajęciach, 

b) Wykonywać pracę starannie, 

c) Stosować się do poleceń nauczyciela, 

d) Przestrzegać dyscypliny pracy i czasu określonego rozkładem zajęć, 

e) Racjonalnie gospodarować powierzonymi surowcami, materiałami pomocniczymi, sprzętem, 

środkami czystości oraz energią cieplną i elektrycznością, 

f) Dbać o wysoką jakość obsługi, 

g) Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 



h) Utrzymywać czystość i porządek na stanowiskach pracy, 

i) Przestrzegać harmonogramu przejść przez poszczególne stanowiska pracy, 

j) Zgłaszać nauczycielowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, 

k) Przestrzegać zasad kultury osobistej, szacunku i uprzejmości wobec konsumentów, nauczycieli, 

pracowników oraz koleżanek i kolegów, 

l) Dbać o dobro Szkoły i chronić mienie stołówki. 

13. Uczniów odbywających zajęcia przy obsłudze konsumentów obowiązuje roboczy strój kelnerski 

określony w Regulaminie Zajęć Praktycznych ZS nr 1 w Puławach. 

14. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

Zatwierdził: 

 


