
 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  w SPzOI w Kielnie w roku szkolnym 

2022/2023 

 

 I. Postanowienia ogólne 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z posiłków w szkole. 

2. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. 
3. O bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie wydawania obiadów dbają dyżurujący 

nauczyciele oraz wychowawcy i opiekunowie grup przedszkolnych. 
4. Jadłospis udostępniany jest w aplikacji „Zamów Posiłek”.          

     

 II. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, którzy na dany 
dzień mają wykupiony posiłek poprzez aplikację „Zamów Posiłek” 

2. Uczniowie, których dożywianie refunduje GOPS w czasie określonym w odpowiedniej 
decyzji 

3. Nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kielnie, którzy na dany dzień mają wykupiony posiłek poprzez aplikację „Zamów 

Posiłek” 

  

III. Zamówienie posiłku / opłaty / korzystanie z aplikacji 

1. Zamówienie obiadu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez aplikację „Zamów Posiłek”. 
System działa na zasadzie przedpłat - aby móc zamówić posiłki należy najpierw 
dokonać wpłaty zaliczki, a po jej zaksięgowaniu w aplikacji złożyć zamówienie (wybrać 



zestawy na poszczególne dni). Sama wpłata nie oznacza zamówienia, ponieważ system 
nie wie jakie zestawy zostały wybrane i na które dni.  

2. Zamówienie lub odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji najpóźniej do godziny 
8:00 w dniu wydania posiłku. Informacje na temat cen wybranych posiłków i 
zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdują się bezpośrednio po 
zalogowaniu w aplikacji. 

3. Obiad nie odwołany do godziny 8:00, mimo nieobecności dziecka- przepada. Nie ma 
możliwości zwrotu środków za niewykorzystany obiad. 

4. Informacja dotycząca rejestracji i instrukcji korzystania z aplikacji „Zamów Posiłek” 
znajduje się w załączniku nr. 1 do Regulaminu. 

5. Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności dla Użytkowników przez 
Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl dołączone jest do niniejszego regulaminu.  

IV. Wydawanie posiłków 

1. Posiłki w stołówce przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia 
dzieci i młodzieży, a także zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia. 

2. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy Gastrohouse. 
3. Posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem, dostosowanym do planu zajęć 

poszczególnych klas uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły. 
4. Zmiana godzin wydawania posiłków dopuszczalna jest po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Dyrekcji z Gastrohouse 
5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają dzieci i rodziców z 

harmonogramem wydawania posiłków. 
6. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek 

                                                                                     

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

1. W stołówce obowiązuje cisza. 
2. Uczniowie zobowiązani są do dbania o porządek i bezpieczeństwo swoje i kolegów 

oraz do kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni. 
3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
4. Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój 

posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury. 
5. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka oraz 

zadbać o czystość pozostawionego stolika. 
6. Zabrania się korzystania przy stole z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. 
7. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi 

pełniącemu dyżur. 
8. Uczniowie mają obowiązek zabezpieczenia osobistych rzeczy takich jak plecaki i kurtki, 

których nie należy wnosić do stołówki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
przedmioty pozostawione przed stołówką. 

9. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się 
wychowawcę klasy, a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów. 



 

VI. Inne  

 


