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Regulamin 
korzystania ze stołówki 

w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku 
w związku z pandemią Covid-19 

 

Kto korzysta 
1. Regulamin dotyczy uczniów i pracowników szkoły korzystających z obiadów 

w stołówce. 
2. Z obiadów stołówkowych mogą skorzystać uczniowie i pracownicy szkoły wyłącznie po 

podpisaniu umowy obiadowej. 
3. Umowa obiadowa zawierana jest na wszystkie dni tygodnia. Nie ma możliwości 

wybierania dni, w których uczniowie lub pracownicy szkoły jedzą posiłki. 
4. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej 

nr 19 w Gdańsku po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. W imieniu uczniów 
regulamin akceptują ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

 
Opłaty 
5. Informacje dotyczące wysokości opłat oraz terminu i sposobu ich dokonywania 

znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp19.gda.pl, w ogłoszeniach 
umieszczonych przy wejściu głównym oraz na tablicy ogłoszeń przy stołówce. 

6. Opłaty miesięczne za obiady przyjmowane są gotówką w wyznaczone dni tygodnia 
w pomieszczeniu obok portierni lub na konto szkoły do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

7. Nieterminowe wpłaty powodują naliczanie ustawowych odsetek.  
8. Odpisy za obiady są przyjmowane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres:obiady.sp19.gdansk@gmail.com lub osobiście na piśmie w pokoju 10A 
bezwzględnie do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy odpis. 

 
Harmonogram wydawania posiłków 
9. Obiady dla uczniów klas 1-8 wydawane są w godzinach od 11.30 do 14.00,  

z wyjątkiem dni, w których obowiązuje zmieniona organizacja zajęć; wówczas ulega 
zmianie również harmonogram wydawania obiadów.  

10. Uczniowie jedzą obiady według ustalonego harmonogramu:  
a. oddziały przedszkolne o 11.00 i 14.00, 
b. klasy 1-3 w czasie lekcji, 
c. klasy 4-8 w czasie przerw międzylekcyjnych.  

11. Obiady wydawane są na podstawie aktualnych kart obiadowych. 
 
Przemieszczanie się uczniów do stołówki 
12. Dzieci z oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane do stołówki i odprowadzane 

przez wychowawców oddziału. Przed wejściem na stołówkę wszystkie dzieci są 
prowadzone do łazienki, w której myją ręce wodą z mydłem. Wychowawcy sprawują 
nad nimi opiekę podczas posiłku. 

13. Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej są przyprowadzani do stołówki  
i odprowadzani przez wychowawców oddziału lub wychowawców świetlicy do czasu 
uzyskania przez ucznia samodzielności w tym zakresie. Decyzję podejmuje 
wychowawca oddziału i powiadamia o tym wychowawców świetlicy. Przed wejściem 
na stołówkę wszystkie dzieci są prowadzone do łazienki, w której myją ręce wodą z 
mydłem. 

14. Pozostali uczniowie przychodzą do stołówki samodzielnie i pozostają pod opieką 
pracowników szkoły pełniących dyżur w obiekcie żywieniowym. Przed wejściem na 
stołówkę, uczniowie są zobowiązani do umycia rak woda z mydłem lub ich dezynfekcji.  
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15. Uczniowie udający się do stołówki pozostawiają plecaki przed salami lekcyjnymi. 
Obowiązuje zakaz przynoszenia plecaków do obiektu żywieniowego. 

16. Uczniowie przemieszczają się do stołówki spokojnym krokiem, zachowując co najmniej 
1,5 m dystans społeczny. Obowiązuje bezwzględny zakaz biegania. 

17. Do momentu zajęcia miejsc przy stole wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są 
do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki. 

 
Organizacja stołówki 
18. Uczniowie oczekujący na wejście do stołówki ustawiają się pojedynczo, zachowując co 

najmniej 1,5 m dystans społeczny, w celu zeskanowania karty obiadowej. 
19. Następnie udają się do okienka po danie obiadowe i zajmują miejsca przy stole. 
20. Zupa w wazach roznoszona jest do stołów przez pracowników szkoły. 
21. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą swoje naczynia do okienka zwrotów 
22. W czasie wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie 

korzystający z posiłków. 
23. Ze względów organizacyjnych spożywanie posiłku powinno trwać jak najkrócej, 

a uczniowie zobowiązani są powstrzymać się od zbędnych rozmów. 
24. W stołówce obowiązuje bezwzględny zakaz biegania. 
25. Uczniowie przemieszczający się z talerzami powinni zachowywać co najmniej 1,5 m 

dystans społeczny, uważać, aby nie wyrządzić szkody innym korzystającym ze 
stołówki ani nie zabrudzić pomieszczenia. 

26. Niepożądane zachowania uczniów, w szczególności: 
1) brak maseczki zakrywającej nos i usta, 
2) niezachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego, 
3) nieumycie lub niezdezynfekowanie rąk przed wejściem na stołówkę, 
4) niewłaściwe zachowanie w kolejce, 
5) bieganie, 
6) głośne rozmowy, 
7) niewłaściwe zachowanie przy stole, 
8) niezjadanie posiłków, 
9) ignorowanie poleceń pracowników szkoły, 

będą odnotowywane i przekazywane rodzicom. Konsekwencją takich zachowań będą kary 
statutowe. 

27. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem uczniowie powinni stosować 
się do poleceń pracowników szkoły pełniących dyżur w stołówce. 

28. Stołówkę należy wietrzyć co godzinę oraz po każdym użyciu detergentów.  
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 


